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మాలతీ చందూర్ కథలు 

పొావ _ (కథల సంపుటి) 



రేణుకాదేవి ఆ త్మర్ థ్ 

వూలతి చందూర్ 

బే రఖిల్రా ముం౦ండటి, 

విజయవా డ- శి, 



దేశీ ప్రచురణ 

ప్రథమ ముద్రణ 
'సెపెందరు.__.1 85 ళ 

ల 

వెల: రూపొయిన్నర. 

“గృండుసూది ను౦డి 

పున ర్ము [దితము 

విజయవాదే-లి 
యం తోట్ 

టన
 

సంపొదకులు: 

బొందలపొటి శకుంతలాదేవి 

శవరామకృష్ణ 



(౧) 

జో 

కలుగ లల్లా ౩9 పేల్చస్తుంది. సాయ యంనెం అయీ'వేళక 

యూ చం గాలి ఎక్కణించి వసుందోగాసి (నెణ) లేచి 
గళ) ర్ం నల 

నవసోందో అంటూ సిగ రెట్టు మ్త౦ంచాడు భం 

శర్మని పుడ్మిన ఫు దాసూ, ఎడంనై సు లక్షణ్ లు 

వ. | వొస్తు ంతీ, జాగ 1 శ్రి ష్ణ ల! నంత్కీ జూసక్కీ రామారావ్హూ కచుని ఉన్నాక 
వెన్నెల సన్నగా వొబ్బ రాకుల్లో ౦చి తప్పుకుసి వారిపటూద సడు 

సోంది. దూరాన సమ్మ వపు హోరు, 

“ఎందుకే మామ సివూ రమ్మానష్ష, యీ "*లానసి 
.. ీ (య య 

వదిలి రాలను, “అందులోనూ 'వేసంగినోో యూ చ్భచనాన్ని, 
హా వ క్ ష్ న సళ సాను బ్య ల చోర పఎపు.(-ఎలా ను న. యా ౫౫ క. నున్న న స గున్న 
కా 

పదల బులృయ్య్నుదు. ఖప్లూ అందం సూకు యిపష్టువన్న్న అ్బాం 
(యం ణి (౪) థి 

న. + , బు చట 
అవ్ఫ* ౦దా ఇ అన్నాడు రామారాను తినుసు*డా సారెట్ 

ముస్తూ, 
యి 

“మూగునోీజులు వృుందావుసిసప్చీన దాస్న, పదిరోజు 

అయినా, వదనలినో బేకుండా వున్నాను, అవ్కడ 46+నాశు మిాచి 

వోయి పనులునాల్న ము, ను (గ్రయాణం తదు” ఆంది 

జానకి వొళ్ళు విసచుకుంటూ, 
ళ్ 

ఉని ఇెర్పగూ చందాల గోలీగా! ఆ స్కూలు ఇని ఫజ్ 

ఫోకోసం కదూ నీ అ(త్రం! ఇంత అందమైన (స టేశాని 



6 చేణుకాచేవి 

ఆ నాటకం కోనం వొదిలి వెళ్ళపోతానా ! నేనై వేనా నా 

ఎత్తు ధనంపవోసినా ఆ నెధవ పనులకి వొవ్వుకోను.”. అంది 

నానంలి, 

“అితే జానకీ, మోకింకా సంఘాోసన్టరణమిాద నమ్ము 

ర్ం సో లేదన్నమాట, చంచాలకోనం తిరుగుతూ నే ఉన్నా రా! 

మోలాటి విచ్మిత వ్యక్తులు అరుదుగా ఉంటారు సువాండ్తి ! 

సుఖంగా శాల ్షే:0 చెయ్యక ఎందుకొచ్చిన 'బెదడండీ మోంకీ 

సోషల్ వర్క్ £ అ అన్నాడు శర్చం 

టదాన్సి తత్యెమె అంతె, చిన్నప్పటి నుంచీ యిం లే, 

అమా] వాలి ఇచ్చిన డబ్బుల్లో "వుహసుంతా కొనుక్కు.తెంబి, 

త్ర్ను పీదవ్సి య వురవమురాలు కొ సిబె్రైది, ఈ సంఘో్యురణ 

కోనం (పతివారిన్ నూ ఎంో అణకువగా మాట్లాడుతుంది. 

వాడిచ్చేది వెధవ పదిరూపాయలు. పాటం, జూనకిని యిర్శా! 

నార్దు తిప్పుతాడు. అందుకే స*కు యీ నా ను 

వాళ్ళసిచూ్లా నర వొ సిచ్చేదాసికి ౫ ది [ ఎ మునద్య సర (న 

డల రూపంలో పుచ్చుకుంటారు” అన్నాడు దాసు, 

“అందరూ అలాటివా రే వుండరు. నూటికి ఏ ఒక్కరో 

భారీగా ధర్మంచేస్వమ. అలాటివారిత.. ఒవ్కొక్కం సం 
చారం పూలర్సగా తీరిపోతుంది అంది జూనకి, ప. 

చేసేవాళ్ళని నమర్సిస్తూ, 

“ఆ. ఆయిచ్చేవాడు వ ఖ్లక్ మార్కె టీనో అయి 

వుంటాడు. పాపం చేసిన వాళ్ళి వెనక చేవాలయాలక్ర యిచ్చే 



అర్మకథ 

వారు, ఇస్ప్సటివాళ్లు సంస్థలకిచ్చి యిటుకీ ర్ ర్తి! 

సంపాయిస్తున్నా ర అంది వొనంలి, 

(1 చై "ప నొ | అన్నీ పెడర్ధాలే తీస్తావు నువ్వు! 2 

కొలదనో యిచ్చినా, ాలావుంది తమ విరా 

గాగుసడ తాయనే నదుట్రేశంథోనే యిస్తార 

ల్క్ష గ రొవుగారూ అంది జూనకి 

పాసైన నిన సయిలేనేం, లేక సుణ్యవంస 

నంఘుంలో కొంచం. బౌాగుసడతారని అః 

పిధంగా (సటి కొలంగోనూ కొంతమంది దయా, 

తమ ఆ తెసి యిన్యడం సంఘ శ్లీ మంనో శే యిస్తారస్ 

మనకీ మ ప్ట్గా 12 అన్నాడు . 

(6 నమ! అర్య ఆం ఆధ ఆ స జీ సె ప్న ఆస్నులసి సంఘాలహోసం న్న స. 

వారివారి జ్రవితానుభవాల్న బట్టి యిస్తావగాని, సంప 

మనుషులు సుఖపచార ని యివ్వమ, చూ పెరిగిన సిన రా, 
పి ర్ట 

మోద కసికొద్దీ అలాచేస్తారు, బయటవాళ్ళ మేలు -నే కం 

బ్రేకు తమ మం. వీకోసం చేసారా అంశ. ఈ తి ప్రీ త సె వ. 
కోసమే అంటాను, నన్ని హితులూ బంధువులూ లేనివాళ్లేవ 

రుంటాను 1 కాని వారిమోద కసికొద్దీ, వున్న ఆ స్తినంతా ఏదో 
జ్ వి 

భా 0 )గ క ర్రి క్రి ॥ సమాదాసికి రాసిన (గ్రని 'నే నెరుగుదును” అని డాక్టరు 

రానూరాన్ట అంటూండగా, ,, 



శేణుకా టేల్సి 

గ్రీక్ అన్స్్చ్భాను, మ్ నర్శింగ్ హోమ్లో 

5ంతా సేవానమాజానికి రాయడానికసీ కార 

" భి అంది వానంతి, 

ఫరించి వాలా విచ్శితమైన కథలు విన్నాం. 

మోకు తెలిసి శ్రండాలి చెప్పరూ + మూడు 

0 మ్న్ సీవాసమాజానికి రాసిందని పేపర్షో 

మిటో చెప్పరూ 1” అంది జూనకి, 

బేల కథకాదు, రెండుమూడు గంటలు 

స్నెడు డారు, 

ఎండి - నిస్పండి అన్నారు అందరూను, 

హ్లోః ష్ణ స్లో ఫ్లో 

నేనూ రాజనూ ఇంటర్ నుంచీ క్లాస్ 'నేట్పుము, 

వాలా స్నేహంగా వుంజేవారం. ఒశేసారి యమ్, బి, 

సచేశాం... నేను హల్ట్ డిసీజీన్లో  స్పెషలైజ్ చేసి, 
బుక్కుడ నర్సింగ్ హోమ్ పెట్టాను. అతను మ్మదాసులో 

వుండిపోయి అక్కడే. (ప్పాసు పెట్టాడు. రాజన్ మళయాళీ; 

అతను చక్కటి మాటకారి. సంభాషణలో ఛలో క్షులు విసు 

రుతూ, అవతలవాళ్ళని యిళు మంచిచేసుకోగలడు. రోగి 

చెన్సిన'బే చెప్పనా చినమునవ్యు నవ్వుకుంటూ వివేవోవిక వుందత 

నికి, డాక్టరుకి మంచి (ప్పాన్ రానాలంశ, మందులకంళశు, 

మాట మంచితను ముఖ్యం, ఆ కిటుకు రాజన్ $ తెలుసు, 



ఆ త్న క్ట ర్ట 

నన్ను వాలానాస్త తవతోకలిపి (ప్యాన్ న్ ప్వైమని' కోరాడు, 

కానీ నాకు భీమా వదిలి వెశ్టిందుకు మునసొస్ప లేదు, గుండె 

జబ్బున్న నా రోగులకి పట్నపురొద ససికిరాదు,. అందువ్ను 

యిక్క- బే వుండివోయాను. రాజన్ మటుకు సంవత్స రాసికి జక 

సారన్నా నచ్చి యిక్క_డ వారంకోజులు వుండి 'వెళ్తాండే 

నాడు, పట్నంనుంచి శ్జీేసులటు ౫ పుడస్వుడు యిక్కడికి ంపుతూ 

వుండేవాడు. అతనిదగ్గిరనుంచి ఒకరోజున ఓ ఉ్తారం వచ్చింది. 

(ప్రఖ్యాత సినిమా తార *ేణుకా బేవి గుండె తష, సో బాధపడు 

నోందనీ, ఆమెని తెందరళోనే నా నర్మింగ్ సోమ్కి వ్మిఛాం% 

రోనం పంపిస్తున్నా ననీ రాశాడు, 

జబ్బు బాగా ముడి శేదాకా డార్ట్ ముకి మూవీించుకోక, 

చివరి ఘడియల్లో పరిగెత్తుకొ చ్చే రోగుల్లాం౧ బే కదాలని 

వూరుకున్నాను. "శేణుకా బేవి పేక ([ ఖ్యాతులుగల న్ విస 

స్టారని నాకు తెలుసు. అంచరికిముల్లే నేనూ ఆవిడ సినిమాలు 

హూ ఫాను, అన్ని వ్క్చర్లూ కాకపోయినా కొన్ని చదూభాను, 

"మేము యింటర్ చదువుతుండగా మూసిన కృష్తలిలల్లో క్బషు 

డిగా "వేసిన *ఒేణుక యీమె. (సజలీ మకు (బహ్మరధం పడు 

తున్నారని వ్వేనో పేపర్ సలోమాసి తెలుసుకున్నాను, ఆపిడ 

షొప్ప నటీమణిట, ఆమె చి తాల! కనకవగ్శ ౦ _కరివిస్తుంవని 

వమా రాజన్ చెప్పగా విన్నాను. 

ఆ మర్నాడు "చేణుకా బేవే న ఉ ఎరంరాసింది. 

రాజన్ వల్మి తన రోగపరిస్థితి సాహా తేలిసే వ్రంటుందనీ, వొక 



10 శేణు కా జేని 

వారంరోజున్లో _ వచ్చి, నర్శింగ్ హోమ్ చూసుకుని, తనకి 

నచ్చి చే "రెండుమూడు నెలలు పి శాంతి లీసుకుంటాననీ రాసింది. 

నేను సొమ్యంగా జవాబు రాశాను, రాజన్ వద్దనుంచి వురొక 

ఉ వరం వచ్చింది. ఆమె రారవఫై హౌ నర్శ్మింగ్ హోముకి ప్ల 

సిటీ భాగా వస్తుందనీ, దశ్చిణానవున్న బెన్స్ కాశకేజీ ఆమె 

రోసనం వుం స్ు డబ్బుకి సం ేహించక్క-_ శ్రైదసీ "రాళొడు, 

రాజన్ ఉన్తరం నాకు కాక్య చికాకు కలిగించింది. నా 

రోగులందరూ మానసికంగా దుర్చలులు, వఏవ్ధ'మైన వు బేకం 

వారికి పనికి రాదు నచ్చే ఆమె సీనినూతార్య, అంచులో 

"రేణుకాదేవి ! ఈ హడానవుడిన్ను నా నర్చింగ హోమ్ (పశాంగ 

తక్కీ యితర రోగుల ఆరోగ్యాని భంగం కలుగుతుంచేనూ 

నని అనుమూనం కలిగింది. కాని రావద్దని రాయ లేకపోయీను, 

దశ్లిణవేపు కాశుజీ, చానిసక్క_ కాశేజీ రెండూ ఖాళీగా 

వున్నాయి. రండూ "రేణుకా దేవి రాకకోనం సిన్టంచేయించి 

వుంధాను,. 

-శీణుకా బేవి రాకను నేను ఎంత రశశాన్యంగా వుంచినా: 

యిన్టరు ముగ్దురు రోగులూ, వూరిలో "పెవటూ ఆమి రాక 

విషయం (సన్నీంచారు. అధిక (ప్రసంగం వొస్పని రోగుల్ని 

గదమాయమయింవాను, వూళ్ళోనాళ్ళకి ఆమెనాక యింకా 

సిళ్సోయం కా లేదని అబన్ధం చెప్పాను, ఏమైనా నర్పింగ్. 

హూోమలళో ఒకవిధమెన అలజడి (పారంభం అయింది. 
౧౬. 
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ఆ రోవి సోవమువారం అనుకుంటా, వొద్దుట స్ మిది 

గంటలకి నేను ₹ రొండ్సుతిముుగుతూండగా లే చేబుకా బేవి మెయిల్లో 

నస్తున్నక్టు ల చ్చింది, రొండ్బు పూ స్రిఅయాక దక్షి ణవేసు 

కా శేజీ ఒకనారి చూసినవ్శాను, "పాడ్ సర్చ్క్ ఆ నాజే 

శ్ుంంటు రాబోశోందని చెవ్పాను. 
(| యి 

సాయింతిం నాలుగు గంటలకి మూడు"కాన్ష*" దిగారు 

జనం. వారిచుట్టూ వూళ్లో పల్లా "సెద్రా అంతా గుమిగూడారు, 

నర్స్ వో శ ఆవు నాజీ చూవీంచింది, మూడు 

'కాన్తలోని సామానూ,; మనుషులూ పక్క- కాశీజీలో సద్దు 

కున్నారు. ఆ సాయిం ౩ం వడుగంటలదాకా ఒక 1కు వూవాన్చుడి, 

వచ్చేవారూ, ఫోయీవానరు, నర్చింగ్ జూగోమ్లోసి "పేషెంంతె 

వదో సంబరంలా హడావుసి పడిపోతున్నారు. ఆనాడు యిద్దరు 

ముగ్గురు వే బు మెం్ట్ని చివా్వ్వువేశాను. 

మర్నాటి శొండ్ నభా ఆమె కా కేజికగూడా వెళ్ళాను. 

లోపల నలుగు దుగుసు మగవానూ,, ముగ్గురు ఆడ 

వాబ్మౌ కాఫీలు టిఫెనూ తసుకుంటూ గటిగా నన్ఫుంతూ 
ళ్య (ఈ) లై మ 

క్జబులు చెపప్టుకుంగుున్నా ను, వ యి్సించేం 
(ఈ, మట (| 

ముకు వ వచ్చిసట్టుగానే న! వదో క ౯). కతాలో సు 
జాం 

న్నట్టున్నా ప కొపాన్ని దిగమింగుకున్నా ను. ఆమెకు కావలసిన 
లంటి 

సౌకర్యాలు అందినవో బేవో కనుక్కు.న్నాను. అస్నీటి ఏదై 

సమాధానం చెప్పింది. జవాబు చెప్పడంలో కలవిసుుసుతనం 

వ్రుంచా అనిపించింది. ఈవిడకు మంబేవటి & అనుకునిష్టను. 



కలీ బజేణుకా జేవీ 

మూడునకోజులయింది,  *చీణుక్ “కన్ సట్టింగ్ రూమి 

రాలేదు, నేను మున్నీ "ా'క్రేజికి 'వెళ్ళనూ వేదు. నర్పు వాళ్ళకి 

కావలసిన భోజన నదుపాయాలు వేసోంది. అసలు భోజన 

అ జ ల జ వాం ( ర 

స ్ర బటి, వొలూ వూ? ఛనుంచి ఆమెన వా 

ష్ | ఎన్ (| మో ౮ 

యో క్క అయ్యట్టు నయి ఆఫుతు రస్నయిః ఎప్పూడూ (ఫపళొం 

గూ ఆ వ లీ 

తింగా వుంజె నగ్చింగ్ హూోహునలో ఎం* అలపడి, ఇన్లను 
ల యు 

ముగ్ధుు. పేషెర్యు సార్ట్ బీట్లో భదం కనపడింది. ఎంతె 

పః చుఖోకుండా ఉందామనుకున్నా ఎలా పలవ్రుతుంది 

ళ క కి ౮ ౮ వక ల్ 

తి తాల చీలుక మారిడి సర్చి౧౧ హోమ్ 

సిటంధనటు మెలియసురిచి, ఆమెనంటి రోగులకిది అనువయిన 

స్థలంశాదెసి చెపదామని సిశ్చాయి: చుకున్నాను. 

సాయంతిం వవపఫ్రుతుంది. నా బంగళా వరంజ డాట్లో 

పేపరుమూస్తూ కూ*+చున్నాను, కనక వంటరి,న, బంగళా 

నీ య ల 
బరి న ్టనంోంచి వసోంది. ఆమచుక్తూూ బాడ్రీినాసు వ్రే సం 

డై! ౧) బులి తలి ప 

పదో _రథ్యాన్న౦గా తలవంచుకు నడుసోంది. ఆ నమించ 
రి ఆని అయతేలే 

బోయ్ సూమయ్యును అమె బ”గారువన్నె ఫరీరావికి మెసగు 
ర 

సిస్తున్నా శు, అలి ప. అలంకారాలు. బేకుండా 

ఉంది. బాబ్ చే? న జుట్టు నదులుగా వాలమిోాదకు వేలాడు 

వోంది, స అను. ఆ సగటూ, వమిాలేవ్రు ఆ 

సాయిం(తెం వేళ ఆమె దిన్యసుఎదర మూర్తిలా క దివించింది. ఆమె 

వంక రెప్ప వాల్చకుఎడా చూశాను. ఆక్షణిన అగ్గం 
కక 
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అయింది, (ప్రజలు యామెనైై ఎందుకు కసకవ్నం కురిపి స్తారాే! 

వరగేసినతల, నన్నని నడుం, నాజూక్యిన ఆ శరీరంలోని 

వంపులు = అబ్బ ! వమిటా లావణ్యం-అనుకున్నాను. "మొదటి 

రోజు అవుపడిన అహంభావీ యీ “శీయుక్ యేనా అనివించింది. 

నెమ్మదిగా (పబరధ కన్యలా సకుస్తూ, వఎంజ్యానెైన్తు 

వచ్చింది. మెట్టు ఎక్కు-తూంశే, లేచి కుర్చీ చూపించాను, 

చివరి 'మెబ్టుమోద సిసస్పృసి సము దంలో (కుం సూఘ్యగ్ల, 

పొడుగాటి చ్టనీడల్నీ, విచ్చే చం్యదకాంతల్నీ వొక్కసారి 

మునివేళ్ళమోాద నిలబడిమూసి సిట్టూర్చు వీకేచింది. ఇదికూడా 

నటనా 1 అనివీంచింది. 

కర్చీలో రూచుని బంగళొను సరీ్షగా మాసింది, 

* నేను "రేపు బయలు చేర 'నిళ్తున్నాను” అంది -కీణుకా టేవి, 

నేను మాట్లాడలేదు. “వచ్చే నెలలో మా వాళ్ళనంతా 

అక్క_డ వొదిలేసి, ఒక్కదాన్నే యిక్క-డికి వస్తాను మందు 

మాహా అప్పటినుంచి మొదలుప్తోచ్చు. అందుకనే యా 

మూగురోజులు హాయిగా తిరుగుతున్నది. వృస్పుయు వృుంగుున్న 

కాశుజీ నాకోనం వుం చెయ్యండి, ఇం కెవ్వరిక యివ్వరుగా | 

వచ్చేనెల సమన వేదీకల్లా యిక్యా-డ వుఎటాను, ఈసారి 

వాలా “క్యయట్ గా వస్తా వేండి. మో నర్సింగ్ హోమ్ని ఢ్య్ప్ర్స్ 

చెయ్యను" 6౦దిె నవ్వుతూ. 

“వురోమాట. నా కా ఎేజీకి ముంచు పూల మొక్కలు 

ఏమన్నా "వేయించుడి, నాకు పుష్వుల- ఓ వాలాయిష్టం, నే 

(5) 



క 
“బే ణు "5"... ప్ 

కు స చు నాం స్త న స్య పెళ? అప్పులు విచ్చుతూండాలని ఆశగాఫపుంది.. శేప్రు 
గ్ ల్ 

పెళ్ళి పాసా "నూ తట్ట్టప డమేమోా, (శుట్ మెంట్ ఫోనం 

గలుటె ఉచ్కాన్సుగా వుంచండి” అంప నం. [ై / 

గ . న్విాద “అంచి, 

ళ్పాస్పు వచ్చాక యిదునముగాని $* అనాను, ది లయ 
రో ఇ ఖై లా లి నను నస్తానసి మూరు నమ్మకం లేవు, ఈ లోపల ఆ 

గ లేజీ మలొత్ కళ్ళి యిచ్చేస్తే ॥ డబ్బుయిన్చాను గనక మీకు 

అది నొకీంే స్రుంచు తాక * అంది మొదిమాటు నా మిద 

గ స సలం" చూ న! 

లలు 

గు ఎంత చక్కని కళ్ళు, ఆ కళ్ళు కలలో 

ము *ర్భులు నోతున్నాయి. వాటిచట్టూ మటున న్గు ని శేఫలు, 
రి ౧౦) 

“పలు పాటి. న ష్ష  వెగ్రా- స | యి లినోయిన్టున్నాయి 

స్పేర్ "రాజన్ చెప్పారు ఎగౌసి లుంతి అందవ మైన (ప "దేశ 

షం) య. పోయాను. పూలచెట్లు నయిసైంగ నే 

న స సఖిత్ అంది లేచి నుల్బునె, 
వ 

సమస్క్ళారంచేసి  మెట్టుదిగింది. భారంగా నవనూ 
(౫) లి 

వర్యాంగ్ వామ సెప్పు వెళ్ళింది రేణుక, శుబుల్ మోద చెఫు (10 న షే ఆ ట్ భి స గా 

“బవ అశని జె గుంజిమోద కొట్టుకుంది. ల రు 

డి ష్ణ ప్త 

షం శ యు. సెల పభ్నాలుగో లే సాయ (చెం మ్రాను 

ము (9 

శ న టో జ పే క లొ ౮ మై 

లి యాట! సం నలుగురు ఆడి షా. యిును ఎలాం టకా 
(ీ న. 
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నచ్శామి, వారినెట యిద్టరు మొగనౌాకన్లూ వొళఠ ఆడనొౌక 

లరూనూ, 

పూర్వ్యమంత పహాడావుడి లేకపోయినా, ఆ ఛాంయలు 

వటుకున్నాయి, ఈ నారి వూళ్ళోవాళ్ళు ఎక్క్_.న రాక నోయినా 

శీఘటున నో పచ్చిన వారు మూత్రం రోజూ” బయటి నో 

నస్తూం జేవారు, వచ్చిన మర్నాడే శే బ్రణయిక్ రన్, సల్లింగ్ భర్యూూము! 

నచ్చింది. తనతో నచ్చినవారు వెళ్ళిపోయాక మంచు మొవలు 

పెడ్డాననీ, అంతవరకూ ఆగమనీ అడిగింది, 

ఎన్నా ళ్ళుంటారని నేను అడగలేదు; జేలుక చెప్ప వ్ 

రౌండ్చులో “శేణుక. కా శుజీళోకి నెళ్ళాను. ర "సెనక్రి 

పో మెంబగ్గ్దందరూ వున్నారు, -బ్రేయిక తన భన్, స. 

గర్ మ. పరిచయం చేసింది. అందచూ వలెఫటిగం 
(0 

ఎవ ఠా క గ సన గి మ న్ వొ గృనపిసించింది, అటు3ర్యాతె నాజర్ తన స ల పదత 
మ... 

న్ 

గారెసి ఎకు నాసంచింది. ఇవ్దరూ ఏంతంతుప్రంఎ. గు) 

కని నా చెచులో వ్రుంచినట్టు ఆమె ఆరోగ్యానికి “ము బాధ, న్ని 
౧౮౯) ట్ర గి 0 

ఆయినటు వూటాడాను, అప్పుగారూ, స. స. 
ర్తి గు 

లో య్ స ఆర్యా చ లాన్ సే 

రూట, యిష్టరూ శేణుక్ంత అందగ బైలు (ఇం సోయిన* 

(| లె స / వీన్ | చక్కని వారనక తిప్పదు. అందగూ 5ణుక ఆ5-గ్య గం చి 
వావ్ న్ ఇ బో 

ఆదుగ్దా సే ఇ. సా మాట్లాడా క్క నాకు మరచ స కశ 

యం డెస్థానసి పూటయిన్నాను, 

ఉక కివీ భీం ఈ ల స న లా చ్చిన సాలుగొరొజున ఆణుక భర్తా, టః క 

ఆఫీసుకి వవ్య్చారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నట్టు వ ప్పేంచుకు, 



గ్ర వే జ కాజీవి 

“అమ్మాయిని మూ చేతుల్లో వుంవా ము, దానికి కాస్త ఎలొ 

వున్నా తెలియపరచండి, వచ్చి వాల్తాను. అనలిక్కుడ నేను 

వుంటానంటూం కే, వద్దంటోంది. కోడలికి ఫురటిరోజులు, 'లేక 

పోలే వుందును” అని కంటనీసు "పెట్టుకుంది శేణుకతల్లి, 

“వీం ఫరవాలేదు. తొందరలో నయం అయిపోతుంది. 

వ్మి శాంతి కావాలామెకి. మారేమా భయపడకండి” అన్నాను, 

శేణుకభ గ తెగా పొడుగా వున్నాడు. తెలివిగల 

వాడు, టీనే నిక్క_గుండి చేసేదిలేదు. అక్కడ దమూచుకోవా 

ల్సిన వ్యవహారం వాలాజంది. తన ఆకోగ్యస్థితి శేణుక రాస్తూ 

వుంటుంది, మోారుగూడా కనీసం మూడురోజులకన్నా ఒక 

జూబు రాయండి యీ జబ్బునో క్కడ (పోగామ్స్ అక్క_డ 

కాన్సిల్ చేసుకుంది. మూక "తెలుసుగా ఆవిడ గురించి 1” అని 

సలవు తీసుకున్నా డు. ఎంత అదృష్టవంతురాలు "శేణుక్ ! ఇంత 

(పేమించే ఆత్టీయులు = అంత ఆరాధించే (పజలు, 

షా స్తో హా స్ 

అంతా వెళ్ళిపోయాక. పనిచేసేమనివీ. దగ్గరనుంచీ వెళ్ళి 

పోడం నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది. తల్లి నికూడా వద్దని తన 

తాలూకు మనుషుల్ని ఒక్క-రినికూడా 'వుంచకుండా సంవీంచి 

“వేయడం నాకు వింతగా తోచింది. వారు వెళ్ళిపోయిన 

మర్నాడు -కీణుకని పరీక్షచేశాను. ఆమె గుం డెల్ఫుతి లాభా 

లేదు. మహా అయిలే ఆరు నెలలు బతక వచ్చు. వమో చెప్ప 



అర్మకథ గ్గ 

"బేంందాలావోజులు తీసుకోనూవచ్చు. అన్ని టికంశే మాన 

గికంగా వ్మి శౌంతి అత్యనసరం. 

“మాను పూర్తిగా విశాంతి తీసుకోవాలి, మూడు 
నెలలపాటు హోస్పిటల్ గీటు. దాటకుండా వుండాలి, యిక 

వమూనసికంగా కూడా ప్మ శాంతి కావాలీ, “హికంగా న్క్లికలి 

'ేటట్లు నర్నింగ్ హోమ్ చూసుకోగలదు. మానసిక శశికి 

ఆలోచించకుండా వుండటమే మందు. మిరిక్కడాను, మనసు 

మ్మచాసు లోనూ కాకూడదు” అన్నాను డాక్టరు ధోరణిలో, 

“బ్పన్నాళ్లకి మానసిక వ్మిశాంతి లీసుకొనే అవకాశం 

చిక్కి.ందిగడా అని "నేను నంవోమీస్తూవుం టే! చక్కగా చెస్ 

సము[ దాన్నీ చూడక షూ'3ంగుల గురించి ఆబభోచిస్తాననుకం 

టున్నా రా! అయితే పూరు నాగురించి పొరపజ్డారము. నన్ను 

వొంటిగాముఎుకు శోటలో తిరగ నివ్వండి. మ ఉల అంది 

-బేణుక, 

కవ్చర్రీ అలసట కలి"గేటల్టు తిరక్కుండా వృుండండి 

అన్నాను, 

నెల్లాళ్ళు గడిచాయి, ేణుకలో ఫొంచవెం గుణం కని 

వీస్తోంది. నర్చింగు హాోమ్లోని రోగులకి ఆమెను గుంంచి అఖ్ళి 

లాష తగ్రిపోయింది. పొద్దు న్నప్పుడు ేణుక, పక్క-మిాదనుంచి 

లేవలేని రోగుల వద్ద కూచుని, ఖబుర్తాడుతుం డేది. వాళ్ళతో 

వాలా చనువుగా కలిసి మెలిసి వవహరించేది, నర్పింగు హోమ్ 



కప శేణుకాచేవి 

లోని సిస్టర్బూ, రోగులూ, యీమెని సినివా తారగా మర్చి 

పోయి, వాళ్ళలో వొక దానిగా దూసుకొనేవారు. 

కన్యగా విచ్చిన పువ్వుల్ని చూసి ఎంచ ఆనందించేది, 
ఆవార్హని (పతి రోగికి ఆఖరికి నా దగ్గిరకుకూడా 'జే రేసేది. 

ఒకనాటి సాయంత్రం. నేను కొబ్బరి తేట నైఫుకు 

వెళ్లాను. దూరాన ేణుక కొబ్బరిచెట్ల నీడనున్న రాతిబండ 

మోద గూచునుంది, చెంసని అరిచేతుల్లో వుంచుకుని దీక్షగా 

సనము[దపు అలలని చాస్తూ కూచునుంది.. నేను నెమ్మదిగా 

వెళ్లాను ఆమెనైవు, అడుగుల చప్పుకుకి వులిక్కిపడి నెనక్కి 

తిరిగింది *జేణుక, 

“విశారా _ ఎవరోనని భయసడ్డాను, ఇక్కడ ఎంత 

(వశాంతంగా వుందో వమూశారా $ మందాకిని వర్గున రూము 

న్ను కలగంటున్నాను" అంది. 

“యీ సమ్ముదం మందాకిని అవునో గాదో నాకు 

"తెలీముగాని, మారు మటుకు మందాకిని ఒడ్డునుండే అప్పరనకి 

సిగ్టు తెప్పిస్తున్నారు అన్నాను. 

"రేణుక ముఖం చిట్టిచుకుని “అలాటి పాగ డలణో 

నాచెవ్రలు చిల్లులు పడివున్నాయి” అంది. 

“ముఖస్తుతికాదు. నిజం-మనస్ఫూ ర్హిగా చెప్తు న్నాను.” 

నామాట నమ్మిందొ. లేదోకాని, *ఇంత అందమయిన 

(పదేశాన్ని ఎలా నంపాయింవారు డాక్టర్ ౪ అని (సన్నీంచింది. 



అత్మక ధ్ క్షం 

ళరాన్ని “వేలరూపాయల కో అన్నాను. 

“ట్రూపాయలనో యింత అందాన్నీ, (సళాంతతనీ 

కొనగలగడం ఎంత అదృష్టం. ఇలా వస్తువులు అదృష్ట 

వంతు లే కొనగలు తారు” అంది "రేణుక, 

“డబ్బుతో వ'పేవిషొని అనుభవించగలవో మికంళశు 

ఎవరికెకళ్కువ తెలుసు ౪ 

“డబ్బువన్న వ'వేవి అనుభవిచలేమో, డబ్బు వ 

స్వ చృంద 3ని దూరంగా నో లిపారెబ్యుగలదో నాఠ$ు తెలిఫి 

నంత బాగా మరొకంకి తెలీదు. ఈలాటి (పశాంతి. (పబే 

శంలో, ఒక పదిరోజులపాటు గడపగలుగుతానని కల్లోగూడా 

అనుకో వేక పోయాను) అంది *ేణుక, 

కబ్విాప్ట వ్మదాసుమోదా అక్కడి మనుషులపూదా 

'పంసగా లేదూ ౪ 

“ఇంత చక్క-6వేళ మికు మ్యచాసే జ్లాపకింరావాలా! 

నేను 'వేటినుంచి దూరం అవుదామని చూస్తున్నానో అవి 

మోస. జ్ఞాపకం ఛచేస్తారెందుకు ౯ అసి వదో చెప్పబోయి ఆగి 

పోయింది, 

ఎకు జ కా లేదు. "చేణుక ముఖాన్ని బ్ ఆవె కల 

పరవా[ు (గ్రహించాను. 

మాట తప్పించాలని “నర్చరీనుంచి గులావీ అంట్లు 

తెప్పిస్తున్నాను, ప బుంచమన్నాకు టొ అని అడిగాను, 



ల శీేణుకాబేవి 

నైన పువ్వులో కోకు మర్చిపోగలదు, 

“నా కిటికీ కిందగా "వేయించండి. నిష్షన్లేచే వేళకి విచ్చిన 
ర్ి 

గులాబీ నన్ను పల్క-రిస్తుంది” అంది "రేయుకం 

6 సో (| న “ 
ఆఅయిటి మూరు ఎ) కాలం యిక్క_ జే వుం డేటట్టు 

"మొక్కు ౧౮ా అవీ సాటిస్తున్నా గు. యింక మా వెళ్ళరా ర 
ఎవి 

అన్నాను, నీ కెండలో ఆమె మెడ మెుుసూండగా. 

శా ణ్ ఖు 

అన్నిటికన్నా, వొళవిషయం నాకు బోధపడేది కాదు, 

శ్రణంగూడా తీరిక లేపుండా పూ 'ఏంగుల్లో _ స్నేహితులమధ్యా 

గడిపే శేణుక యీ (పళాంతి వాతావరణానికి ఎలా నర్దుకు 

వో! ఆశ్చర్యనోయవాడిని, దశ పరిన రాల్లోనే 

తను సుట్టి పెరిగినట్లుగా (సవ్వర్హంచేది. ఆఖరికి పేపరన్నా 

వూ'సేదికాదు. ఒక్క-క్కనాడు చఛచింసకుండావున్న కవర్లు 

"శుబుల్ మోద కనపడేవి నాకు, భ్రృకిముుపు నేను మాట 

యిచ్చిన (మకారం మరానురోఎలఫో జూబు రాసేవాడిని, 

అతనూ జవాబు రాసేవాడు. 

ఇలా ఉండగా ఒకనాటి సాయ్రింం ఆమెభఛ్త నైైలు 

దిగాడు, అతను నస్తున్నాడని నాకు తలియదు, “శేటుకకు కూడా 

"తెలీదే అనుకుంటా. రెండురోజులున్నా డు, ఆ రెండురోజుల్లో 
ఎంశో మారిపోయింది ెకేబుక. ముఖులో చికునవ్వు మూయ 

మయింది, అనారొగ్య అక్ష్షణాలు న్పష్నంగా కనపజాయి, 
తో [లి 



అఆత్మక థ 2౭ 

ఎ(రనికళ్ళు మానసిక బాధని న్య క్రంచేసేవి. న మూ క్ు 

కుంటున్న మనిపీ. యిలా అవడం నా$ ఛాలా ఆమన్చా కలి 

గింఛిందిం 

ఆ మూడోనాడు పొగుట అతను నా అఫీసుగదికి 

వచ్చాడు, ఈస్రన్పృక్టన్సి తీసు కెళ్ళి పోదామని అనుకపకఎున న 

అన్నాడు, 

“ఏం ₹ అన్నాను ఆశ్చర్యంవ్, 

“నారు మరోలా అనుకోకండి_తీసు కెళ్ళాలి అన్నాడు 

నిక్కచ్చిగా. 

అతనశో రోగలక్షణాల గురించి వర్చిం జటం యిష్టం 

లేక “అది మిాయిష్ట్రం. లేణుకవస్తే తీసుకెళ్ళండి. కాని ఠోగిని 

వుధ్యలో పంపే అలవాటు నాకులేదు. కాదని మోకు ఎడిఏంచి 

నెళ్ళినోళూగా, నాపూచీ లేదు” అన్నాను, నేను ఖచ్చితంగా, 

ఆవేళ "రండుగంటలకి సుభ నాకు చెప్పకుండా 

"వె పోయాడు, ఆ సాయంత్రం దీవాలవేళ షికాకు పకుతూ 

-కేణుల విుచుకు పడిపోయింది. వెతుల్లో పట్టుకొని కొ "శుజీకి 

తసుకొవ్చాసు. ఆరాతి వాలా కంగా పడ్డాను, అతిసి రాకకీ 

యామె పరిస్థితి! వదో సంబంధం వుందసి రూథ4యింది నాకు. 

లేకపో టే యిన్నాళ్ళ బి లేంది యొంచదు కివా?  ఏమచుకు 

పదుతుంది 1,.. 

(౨, 



ప్రవ 

రాతి పదిగంటలకి “చేణుక మన మనుష్యుల్లో వా 
బగ 

(దావ్షరసం పట్టాము, “మావాళ్ళకి వైర్ యినాన్కు” “న్నాను 

శేణుకనో, 
“అక్ర న్లేదు__ఆపనిమటుకు చెయ్యకండి, ఈ రాశికి 

పోతానేమానసి మాకు భయంకదూ.__యిం కా య 

వవుయినా నే, మావాళ్ళికు నై నెర్ మటుకు యిన్యక ౦డిి* అంది 

సీరనంగా నవ్వుతూ సుక, 

ఆ రాలీ నమ్బీవున్నా, త్య్భెవార్హూ, "నేను న 

కూచున్నాను, ఆమె మృత్యుముఖంనుంచి బయటపా, య. 

వదలి వెళ్ళ బుద్ధిస్పు లేదు. సర్చు న. సిష్పంవో న హ్ 

-చ్ణుక్ జ. పక్కాగా వారుకకీలోఘారు న్నామ. కన్న 

దీపపు "వెలుగు ఆమి "'రెప్పలమిోద పడుకొ కంది. పంటు మి 

ముత్యేస్తు చిప్పల్లా వున్నాయి, నుదుటి మోన స్విస్ ఎ యులు 

వెరుస్తున్నాయి. నొ న్తద్యాను భవం ఆవె యింకం బం! 

దసి చెప్తోంది. నాహృదయా "పదనమటుకు ఆమెని ఓతికం వాలం 

శా సేపటికి -కేణు క-నులిక్కి- స కల్లు వపంచింపె, 

దిగా పకి [- నో నిల్చున్నాను. ఫోన్ గ్మిరున తెముు 

“భయం గానుంది చెయ్యి స్త్రచ్చుకోరూ ( అది, ఆమె పల్ 

నా చేతుల్లోకి తీసుకున్నా ను. శేణుక బెదిరిన లేడిలా యూసోండి 
నలుపక్క-లా. “పుంచినీు కావాలా ౪” అని అడిగాను, 



అర్మకథ ల్సి 

అప్పూడు గుర్తుపట్టింది నన్ను. “*మిరింకా యిక్కడే 

వున్నారా +? అని ఆమె (సశ్నీంచింది. 

స్ కాగ యీ రనం తాగండి” అన్నాను, (చొత్షరసం 

చెంచాని నోటి దగరకు తెస్తూ, 

“నర్స్ని వీలనండి, వాపం మోక (శమగదూ.__ వెళ్ళి 

పకుకోం క అంది *లేణుక 

“ఫరవాలేదు, ముందు రనం తాగండి అన్నాను. 

“రీ క సపక్కమిాద కూచుని ఒక్క -క్క చెన్చూ రనంపో శాను, 

ఒక పెను తాగాక ఇాలునంది రేణుక, 

రసు తాగాక గ్ధాసు విల్ మాద సెట్టి అలాగే 
రరూచుండిపోయాను, నేను చేసిన పరి చర్య మేము వూహించు 

కోనంత దగ్గిరగా తెచ్చింది మమ్ముల్ని. 

“రేణుక నావడిలో చెయ్యి పెట్టుకొని వప్సిగిలి సడుకుంది, 

"సను ఆమె ముంగురులు పెకినీసి చెమట బిందువుల్ని తుడి 

చం. కొన్ని క్షణాలువోయాక, *ీమోరు యిలాగే కూచుంకే, 

నీను హోయిగా సివర పో తాను” అంది ెటేణుకం 

“సూడు నిశ్చింతగా పడుకోండి, కాని మూడుగంటల 

కొకసారి రనంతాగటానికి లేఫుతాను. అంతే” అన్నాను, ఆమె 
వొంనసూగోడ్ల చెక్కిళ్ళని నిముుతూ, 

“ఎనన ళ్ళయింది.__యిలా హాయిగా పడుకొని, అనలు 

ఎప్పువన్నా, యిలా నిశ్చింతగా పడుకొని ఎకుగుదునా | 



ల్లిడ్త శీణుశా టీని 

బహుశా చిన్నవిస్త ప్పుడు అమ్మ ఒళ్లో యిలా పడుకున్నా నేమో 

ఎ” అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది. 

ఆ న్మిదపాయ్యి ముఖాన్ని చూస్తూకూచున్నాను, 

భళ్లున తవా శేదాకా, (ప్రత్యూష పవనాలు ేణుక చెక్కిళ్లు 

తాశేవేళు అమెని నస్పుకు వప్పజెప్పి, నా బంగళానైపుగా 
నడివాను, 

కాళ్లు సమ్ముదపఫుటొడ్డుకు లాక్కెళ్ళాయి. ఆ వుదయఫు 

"వేళ (పకృతి అతిమనోహరంగా వుంది. జశేణుక యీ 

వుదయాన్ని చూసి ఎంత అఆనందించేదో. ఏది ఎట్లయినా 

-లీణుకని చనినోనివ్యకూడదు. ఆమె మనస్సులోని ఆందోళననీ, 

భాధనసీ నేశు పోగొట్టాలనుకున్నాను, 

'చీణుక.. ఎవరు 1! ఎందుకు శేణుకని గురించి గనకీ 
ఆలోచనలు ! నిజానికి ఇేణ్తుక బంగారు పంజరంలోని చిలకా 

సర్యశంపన్ను ర్మాలైన ఆవుకి ఎలాటి పంజరం వుండటానికి 

ఆస్కారం వంది ౪ అని రకరకాల ఆలోచనలు వచ్చాయి, 

రౌండ్పులో నను వెల్లే వేళకి "బీలుక్ యింకా స్మ లేవ 

"లేదు, నర్సుని బంపీవేశాను. అయిదు నిమిషాల అనంతరం 

“లేణుక నివ్షర లేచింది. ఆమెకళ్ళు మహా సమ్మదాలు యీదిః 

యుగయుగాల్లోకి చూసి. అలిసి సొమ్మసిల్లి నట్లున్నాయి. 
పక్కనే కూచుని మొహం కడిగించి (దాశ్షరనం యిబ్చాను. 

“మ్విారు పక్క_మిోంచి 'ేవకూడదు, కదలకుండా 

పడుకోండి, నేను షేషంట్లిని దూచివస్తాను” 



రథ లీగ్ 

“తొందరగా వసారా" అన్నట్టు చూసింది. 

“అరగంటలో వస్తానని చెపుతూ బయటకొవ్చాను. 

బక్ రాత్రిభా న వో ఆనుక ట్ ని వెలుగు మాయమై 

సోయింది. వా/గలో స. వుట్టాండువో లది. ఆక ళ్ళ-గోక 

తిరిగి కాంలఖివ స్తేగాని ఆమె కోలుకోదు, 

ను తిరగివవా*ను,. రాగానే జీబుకో్ మొనట వేసిన 

(పశ్నయిది. “మా వాళ్ళకి సానా. 

“లేదు. మోరు నప్లని అన్నారుగా_-అందు ని యిన్య 

"లేదు, యీపూట యిమ్శన్నా రా---యిన్తాను”. అన్నాను. 

“నన్ను “మోకు” జని మన్నిం వడం వమా నెయ్యండి. 

వాళ్ళకి నై "నెన్ యివ్వక ండి, నేనున అపాయంలోనున్నా నెరే 

వాళ్ళకి కల్మీగామ్ యిన్వడం ఆఅననసరం అంది శే ముకం 

"నేను (ప్రశ్నాస్థకంగా మూసాను, 

“నచ్లుక దగరకు రళు్రశముని నం3 జీసంప,  “*ీపదినోజు గ్గ స శ 
లలో సోయెనేను, , ,.వాన్మనస్సే "రెండురోజుల్లో నే గుక్క 

ముంటాను. నేను తరగా దాటిపోవాలనివ్రంటే వొన్మిని రప్పీం 

చండి అంది *జేణుక నావ్లో చెయ్యి వేసి. 

“అ'బేమిటి శేణుకా అన్నాను. 

“వాళ్లు నా ఇవాన్ఫకో శేవా వాళ్లు, నాచివరి కోజులు నీశ్చిం 

తగా గడపడం మాకిష్టం లేదా 1 అలాణయి లే, ఏలీఫించిండి" 

అంది శేణుక ఆమె కంటినీఎ చెంపలమిోదకు జూసతుంశేు. 



లగ శజేణుకా ఆ 

౮ + త్త 
“తప్పు ! వూ'సకో, నీకిష్తం లేకపో పె వాళ్ళ కెంత 

(త్రమూ కెలియసిన్వను. నీకు వాళ్ళని చూడటం యిష్టం 
పోతే గేట్లోసించే మెడ బై గెంటినాను, భళయిగా సదు 

స్రీ కొచ్చిన థభయం కతు నువ్వు ఘభంగా 7 వేచి నెను నధ 

తావు. నీ గురించి, నీ కంజునాశే ఎక్కున  తెబుసు, ను 

నిర్భయం గావుంశు అన్నాను -శీమకతో, - 

“దావంకే నాకు భయం అనుకున్నా రా! న 

పొరపజ్లాసు. వ త్యువు కంపే నావు ఆ పాలైన! డాసిఫోనం 

“నేను వాలా కాలంగా ఎదురు వ ఎటొచ్చీ 

షర షట, అనురాగంనో కాకపోయినా __ సాను 

భూతినో అన్నా చూసే (వాణి పక్క్_న వుండాల నే కావీనం నా 

కింకా వోటేదు. “అయ్యో అని కన్నీళ్ళు కా”ల్చీవారు బేఫంచా 

ఆఖరి సారిక న్ను మూయడం ఎఎతికస్టుమో మోర నూహించునో 

గలరా?!” 

“నీమనసు బా,? లెదు, కాసేపు వ్య గొంటి న స. 

ను 

తర్వాత నూ ట్రా డురకుందాంి” 

కక్ ళం “జాం తో ; ౨ ర్స ఏ జ ట్ మొగ క్ ఒర అర్య ల తం, 

సూత (సం కదా, నెజఉజిజిీీం9 రల్లా మ ౧౮ సు నులు 
వ్యా 4 

యిదినక్క_ శే, "నేనిప్పుడు వ్మ ఛాంప్ తీసుకుంటున్నాను, అంబ 

అవి లీ న్ లి య ల్ ఇ స ఇ పైాణుక్ మోకు వెలియదు. నూరు నాగుఏంంచి వుచుష 
జా | లై 

ఆలోచించు కుంగున్నా షు. పోసీ'లండి, పషుకుంటున్నా మ 

మిారు మటుకు యిక్క-జే సుండ-డ్కి” అని కళ్ళు సొూసుకుంపి, 
త కాని శ్యానవలన ఆమె న్మివపోనడు లేదని తెముప్తూ చేవ్రుంది, 



ల్లిగ్లో ళ్ 

(గా 
ఉం 

ఆప్ల 

మార లో షై క ఉచ షే 

0 నెక్ ఈ అన రంల నన్ను వ ల. గ పులున్నా ఆం ర౮రూ 

న ( బలిం యార్ ఒకి ల 
స డల తెచి న్్ బలు అుంంచి న. వౌాంతహసూ తు క ఎందు 
నీ లస 

క 

స్ రాలను చె రం నిరాశ చె*'చు"ల ది? మృత్యువుని "ఎంఐ చెచులా. ఎందు 
రై” 

0 ఏ శఅవివంల్ ళ్ ఆయెావి ఆజవరొా ( పేిమించ లేదా! 
వసూ ళ రన 
శస శరసిన్నా | మః 

చో 

/ 

లబఖ్లలాపి (టయ న? సము “యేవ ఆంశు జెలీదో? 

వ"వీనో (సన్నులు బ్యుర యో ఖ్రెష్పగ్స తున్నాయి, 

స. సావ్ళ్ మోజని వాడ బుసోనోంది, "కొని 

అ దరుండానున్నాను, నివుర టేకుండా _ కళ్ళు యు వ. 

ఎస లవ నన తీ 

నామనసు వపవొో ఆలోచనల) గాబరా మూస ఎసుడుకుం ఘే, 

సుడులుంది. ఎరు బక్కనుంకు ర ;గాన్ఫుంటుంవ” అంది 

స్ న ప్రై ళు “నెంచి ॥ 

నష నసవాథానాని3 నరా నేనట టేదు, 

గ్ ళో త లి 
నే న. ల ఇ యఖ త లు అల ః మ ్ లీ యే 

మ న ల. నం ల జే నుమషుం న మ. టు బముం 
॥ వాస్ శే మాపో 

జ్జ 
శీ 
లా ఖ్ 

జ క స జ ఖ్ తి 

టం ర ని . ంరంటె లిం నుక జ 

ఇక శే భల 
| న. వక అతల న మం సద స. నో నాగా ం ( ల్ స; ము. కటల 1% లీ అలీ లల యి శం య. [ ఎంపటం 
జు 

ర స ౮ = న ని వలీ 

గు" స్ ళ॥ న ఏ. ౧౮ న్న సై స్ ష్ట వ గః న. స్ స యీ ఛే క. ను ్ట్రై ఆ ఆ లు 
అం బు న గాం -లీళాల వ భర జ్యాస్ర్యు శ ల ధం లస | య దో లేసి న ఈ త్ర ళు ప. లీ ఏ 1 లైగు ను లి న ఓ కన 

లజ * య్ ఇం (ఫ్ క. కా శల ప అత న ఎం వానంటేు భయం వేము, అలు బవకాలశీ ఫోత 
2. | న్ వ. అంయు లే మనుములయ మం స్టే హు ని హు. లి 
ఓ ర నంటు ం య న్ గె న ంటి6 వలం ఫు ఖు 

/ 

స్ ( భ్న[్ | జ న. ఇ స జా న్ని న / స అ వెం వ్ న య. షప కలం వ థ్ ౮ రే గి 

కై. 1. (స నం నను తిక ఏం 

మం స ॥ అ లన (గర) 
(ల మ. 'ముంలంటోొ న్ చెప్పండల 



లప చశీణుశా దేవీ 

“అందరూ ఎందుకు బతుకుతారు! అందు*ే నువ్వూ 

“ఎంవరూ అంజు. వాత3 జీ.తంమిోద వువువ, చుట్టూ 

వున్న వారిమోద (పేమ, అన్నిటినీమించి వారిక వ ౫ 
తా టం ఓక్ ఆనందం క్ సంస్త ఎది అందుకని వాసు బతుకు తారు.” 

“నువ్వూ ఆలాటవాటళే బతుకు, నిన్ను ఆరాధించే 

పవటు చుుఖా స్నే హిగులు, నీచుటాలూ.-ఏరందరి కోనం 
( లు య ్ట లు 
ఆ లకి ఇద బస. అన్న్నను. 

మ. సిచ్చివారు, నాలాగాజీపించివుంటు మోకు తెలి 

"సేది _ జీపతంఅంశు ఎంతటి కాలహాటవిషవాా ___ సాభర్తా, 

చుబావబూ విగంతా నన్ను వె ఐమిస్తు న. రసి మోా[ఛమ, వామ 
(్ర టు స 

న. క కళ స గ 1. జసు స్లో క నన్ను కాను [,"పేవుస్తున్న ది, నా ధనాసి, 
౮ గ కలో ఘు 

టీ న ప జవ శ 

నారానవం నసిసు బరపటం న్నెంటె స 

గ న నో నదిని; నన న న న న స్పృ్ష న్ దం! ఫ్సేగా (+ న. నె మర్చిపో 

య+*ను, ఫస వ పమూక్తుటు ఎంలోసం, క్న్నాళు భర్గ | ళ్ళు భక 
ట్ త న్ నో | శ ళ్ 

మ్ తట్ న మ కన్నాలు ౨౦దరికోనం=_ 
శ స ఎ లో లో 

చనివోయ జన కొనల టేక బతికి వున్నాను,” అంపంణుక్ నిగ 
లో ళ్ య్ గన! 

సో ప్ నూ 

చా ప్ర సే అ ఇ “ 
సు నానోరు మకా నేనతిన చెడ్త నాళ్లి 

ఆవి 

గానం, 1టాఐ= వుంచివాడి సట, అంయేం నాాః"౮ు బతుకు. నేను 



స లి ఆత్మకథ ౦ 

నిన్ను (పేమిస్తున్నాను. మనిష్టరం మనుషులు లేనిచోట చిన్న 

కుటీరం కట్టుకు, చానిముందు పూల మొక్కలు వేసుకొని వాటిని 

చూసుకుంటూ బతకగలం” అన్నాను ఉ( బేకంనో, 

“ఏంత అమాయకులండి మారు! మి (చమన 

నన్ను బజికించుకోవాలని మూకంది. నాకు బత కాలనివీంచినా, 

నా (పేమ మిమ్మల్ని మురికిలోకి లాగుతుంది. పూర్వం నన్ను 

నా ఫోన. గా (పేమించినవాడు రూవు లేకుండా పోయాడు, ఆ 

పొరబాటు యింకా చేస్తానా! నాప్రేమ నాశన హపేతువవు 

తుంది. పాపం _- మా వాళ్ళసంగతి మోకు తెలియదు, అందు 

కని అలా అంటున్నా రు” అంది *చేణుక, 

“మనిసరికీ వవీ అడ్జురావు, మో వాళ్ళందర్నీ నేను ఎదిరి 

సాను, ఫోర్టుకోర్టు్ వెళ్ళ నిన్ను గెల్బుకుంటాను అన్నాను, 

ఉూంబ్రా రోజుల్నుంచి చుట్టూవున్న వాళ్ళశోపోరాడి 

అలసీపోయి+*ను, యింళ వోపిక లేదు. యీ జీవితనింక అస్త 

మిం నివ్వండి అంటూ "రేణుక్ యిలా చెప్పుగొచ్చింది. 

శౌ షా %ః 

నాన్న పోయీవేళకి పన్నెండేళ్ళునాకు, తమ్ముడికిఆ శేళ్లు. 

అక్క-_కి “పెళ్ళయి ఏజాది తిరక్కుండా నాన్న వోయాకు, 

అన్నయ్యకి వదహారేళ్తుంటాయి. నాన్న మార్యాడీపొట్లో 

పస్తులు రాస్తూండేవారు. మాకు ఆ స్పిపాస్తుల్లేవు, కాని ఆయ 

నకు పంశ పారం పర్యం పూనమ్వులిచ్చిన గుం'డెజ బ్బు మటుకూ 

(4) 



80 “రేణుకాదేవి 

మిగిలింది. బాలీవాలకా సరి పెట్టుకుంటూండేవారు, నాన్న 

వచ్చే ఆ ముష్చైరూపాయల్నీ 

అక్క-య్య ఎదిగి యింట్లో హాచ్రుంది, తమ్ముడూ 

నేనూ _ అన్నయ్యకి చదువబ్బ లేదు, ఎటుసమూసినా పాపం _ 

యా నంసా;ంం ఎలా కడ ఉకుతుందో అర్ధం అయీదికాదు 

ఆభరుసికిం దానికినోడు గుండెజబ్బు, తను ఏ సినట్లోనో కటు 

య గై వ వ త య 
మూ సా్సిల గ తంగాను! రా పగలూ న న్నకిచే థ్యాస, 

అక్కయ్య పొ మో సమస్య, స్స్ బాగానున్నై ఎవరు చేసు 

భే రిల 1 ఇ గాం గటా వాలని నాటా నో 2 ర్ల రపుంటాచు నాన్న ఏళ్ళ న వాళ్ళశ న పర్టుకుసి= 

సూ్క్కూూలు ఫ్ సబు పొనయిన అటుణి తీసుకొచ్చారు. అలభుశెకి 
మ (1*) ల (ఈ) 

అయిదువందలు*, పెళ్ళికి అయిదునందలూ అప్పుచేసి ఎట్లాగో 

పో ఆఅయి౨దనివంచాము, 

అప్పు రృృచారి “తెలీక-ఎదిగినష్సిల్ని పోమీంచ లేక 

౦చ మెక్కి. నాన్న అక్క "పెళ్ళయిన ఆర్నెృక, ఒకనాడు 

సివట్లో గంజె ఆగినోగనా, యి షస. వెళ్ళిపోయారు. 

వంక మిగిలింది ప ప. తమ్మును, 

ననూ; మూాశీ గీవాటు వెయ్యిరూపాయల అప్పు, చిన్న ప్ప[ి 

నుంచి యింట్లో అందరికంశు "నేను చాలా చక్కగా వుండే 

గ |. దుల) లట అము దాన్ని. స్పరు ముగ్గురు రండో పళ్ళనా య. తలా 

పదిపే*నొంగలూ ఎదురిచ్చి నన్ను ఫ్ మ సపరంాఫెకు, 

ఎందువ్నునో న నన్ను అమ్మక పోయింది | 



ఆత్మకథ త్రి] 

మూ యింటిపక్కనున్న కామౌాశ్లి నన్ను "పెంచుకో 

డాసిక్సి అమ్మన్ అడిగింది, కామాకశ్షికి గ్మరపు సూస్టుసూడా 

రాంచేదం కొసి మర్యాదస్తులెనరూ ఆమెగో మాట్లాడేవారు 

"కాకు. చ*ీనాకు సాయంగా ఉంటుంద్వి మంచి వసుత్ణై నెతికి, 

పెళ్ళి లేసి కూతుర్నీ అల్లుగ యింట్లో “ప్యెకుంటాను” అ సేది 

అమ్మనా 'కామొళన్షి. 

ఒకనాడు నేను నామాశ్షీి యింటికి నెళ్ళాను. ఆ 

"వేళప్పుడే వారింటికెనరో "పెషమనుషులు వచ్చాను. వారి ద్యం 

నన్ను పాట పాడమంది కామాక్షి. నాకు చెడ్డ సిగ్లేసింది. 

పాడకపో తే అమ్మనా చెప్పీ కొట్టిస్తుం బేమాసని వాటాను, 

మర్నాడు కామౌశ్రి అమ్మశా అంది. “నిన్న మా 

యింగికొచ్చిన పెష్పమనుషులు "శేణున ని భూతారు. పాటకూడా 

పాడించి విన్నారు. వాళ్ళకి నచ్చింది. వాళ్ళు *కృష్ణలలలు 

సినిమా తీస్తున్నా రట. అందులో కృృమ్లుడి 'వేషంకోనం చక్కని 

ఆడస్క్ని "కావాలసి వెతుకుతున్నా రు. వున పాపాయిని మూసు 

పంపుతా నేమోానని అడిగేందు కొభ్చూనుల 

“సినిమాల్లో కా 1 అంది ఆలి) త్భెపోయి, 

“నిరు డానికోనం భయపడకండి. వారు వాలా పసెప్ట 

మనుషులు, మంచి మర్యాదయిననామ. "నేను వాలా రోజు 

ల్నించి వాళ్ళ గలం గాన్ని ఎనుగుదును. నెలకి ౧5 రూపాదుల 

చొప్పున, వడాదిపాటు స | జీతం యిస్తారట, పట్నం 



లిల్లి ళశలీణుకా దేవి 

తీసుకెళ్ళి, మోారుగూడా వెంట వెళ్ళి కాపరం పెట్టండి, దక్క 

డుండి ఏం చేస్తారు అంది కామొాశ్షి అమ్మతో, 

నెలకి 75 రూ. చొప్పున వడాదిపాటు యిచ్చేటట్టు 

వొప్పుకొని, మా కందరికీ టిశేట్లు బార్జీలుపెట్టి పట్నం తీసు 
శెళ్ళారు ఆ వచ్చిన పెద్దమనుషులిద్దరూనూ. 

ఆఫీసులో, స్టుడియోలో అందరూ నన్ను చాలా ఆద 
రణతో మూచేవానచు, నాకు పదమూడేళ్లు దాటుతున్నా కాలా 

చిన్నపవీళ్టని భూసినట్టు 'వాత్సల్యంనో చమూసేవారు, 

ఆ వడాది బాగానే గడిచింది. కమ్ముగ్లే స్కూల్లో 

వేశాము, అన్నయ్యకి చదువులేదు, తీరిక అనలేలేదు. అక్క 

య్యకీ మూకూ నేను సినిమాల్లో చేరడంగో రాకపోకలు తెగి 
పోయాయి. మూడుపూట్లా శుభంగా భోంచేసేదాన్ని, 

షూ!30గ్. వున్న సప్పుడు స్టుడియోకారు మా యింటిముందు 

వచ్చిఆగేది. జీతం అమ్ముగానీ అన్నయ్యగానీ తీసుకునేవారు. 

పట్నం వచ్చినహొ శ్తలో అమ్మ నాకు మూడుజతల పరికిణీలు, 

జాశెట్టూ, వోణీలు కొంది. వీక్చురు పూర్తిఅయీదాకా.నేను 

ఆ బట్టల్లోచే గడుపు కొంటుంజేదాన్ని. కృష్ణలీలలు సినిమా 

అందరికీ భూవీంచే రోజున వుటుకు మా (వొడ్యూసరు నాథో 

సిల్కు పరికిణీ జాకెట్టూ, వోణీ ఫొని యింటికి పంపారు. అవి 

కట్టుకొని వెళ్ళాను సినిమూకి, 



ఆ త్మ కధ వలి 

కృష్ణలీలలు వీక్చర్లో నా య్యాాకింగ్ చూసి (ప్రజలు 

మెచ్చుకున్నారు. నన్ను సినిమాల్లోకి తీసుకునేందుకు, 

గాలామంది మోూయింటి కొద్చారు. కాని మాపాత (పొడ్యూ 

సే నెలకి నూటయాాఖె యిచ్చి, వురోయీడాదికి కాంటాష్ట్ర 

రాయించుకున్నారు, 

నూ ఆర్థిక స్థితి కాస్త చక్క-బడిందిః అమ్మ నాకు 

గాజులూ, మెళ్లో గొలుసూ వేయించింది. అన్నయ్య సిగి రు 

తాగంటంలోకి వవ్నాడు, తమ్ముడు కా న్యెంటులో చేరాడు. 

డబ్బువిషయంలో నేనెప్పుడూ కల్పీంచుకొ నేదాన్ని "కాను, 

"రెండుమూడు సాగ్గు డబ్బుకోనం అన్నయ్యా, . ఘణ 

పడటం మటుకు నా చెవుల బడింది, కాని నాకు సంబంధించి 

నది కాదని వూరుకొన్నాను, నాకు న్యంత ఖ 'స్పలుం డేవి కావు, 

అందువల్లు అమ్మ చేతులో నే వుంబేది డబ్బంతా, 

"'రండోసారి తీసిన సినిమాకూడా వాలా శాగాన్ఫందని, 

వమూపాత (పొడ్యూన శే నన్ను నెలకి 'రెండునవందచదలయా భె 

మోాద మరోపిక్చరుకి బుక్ చేశారు, 

అక్క_డివో ఆరంభమయాయి చిక్కులు. అశ్నయ్యకీ 

నాకు మళ్లేనే ఒశేడుకి మరోవడు పైనబడుశగోంది. పూర్యం 

(పొడ్యూనసరూ, జైరక్టరూ చిన్న నాడసి నవ్వివూరుకొ నేనారు. 

ఈమూడో వీక్చర్లో నాది హీరోయిన్ పోర్షన్, అంచేత 

కాస్తకష్టపడి పని చెయ్యాల్సి వచ్చేది. ఒక నాటిరాతి 



లిశ్లీ వేణు కాటచేవి 

రిహార్చుల్పు సన్నెండుదాకా అయాయి. రెండుమూడు 

డైలాగ్స్ బాగా చెప్ప వేకపోతుంజఆశు, కూచుని చెప్పిస్తున్నారు, 

కవిగారు, నావేత, నాకా లాగ్. ఒక పట్టాన రా లేదు, 

పక్క-నేవ్రున్న అన్నయ్య “పోనీ, యింకో మాదిరిగా చెప్పం 

చవయ్యాూ _ దాన్ని అంత బాధప్పైకపో త అన్నాడు. 

క కెందుక య్యా అనననర (ససంగం-నువ్యో మూల 

రహా చోరాదూ. ,. అన్నాడు కవి అన్నయ్య మోద 

విసుక్కుంటూ, 

“మూలటపా వోవాలీ _ కూచుంటా ! కానృమాటలు 

సరిగ్గా రానీయ్యి. ఎవరనుకుంటున్నావ్ ౪ అన్నాడు అన్నయ్య 

దుమిసుగా, 

“ఎవరనుకోవడ మేమిటి 1! తెలియడం లే-ఆ అనూ యి 

'నెంటవచ్చే అన్న గారివి. "రేణుకకు స్వయానా సోదరుడివి 

అన్నాడు కవి వెక్కిరింపుగా, 

రోజూ యింత అలం అవ్రుజే ఎల్లాగండీ, , .దాసీ 

ఆరోగ్యం పాడవుతుంది, వగలు రిహార్చల్సు పెట్టుకో రాదూ 1 

అన్నాడు అన్నయ్య డైరక్ట నువే కవిమోద కోపం సట్టలేక, 
“అల్లాగే లే” అని ఆయన నవ్వి వూరుకొన్నాపు. 

ఏస్టిక్రా చెట్లైలుకా ఆరోగ్యం పాడయీది [! అన్నారు 

కఏ తిరిగి, 

డాంగో మూటమాట పెరిగింది, “ఉద్యొగం "వెలిగిం 

చుకోక యీ డ్ పనేమిటి ఇ అని తిరిగీ అన్నాఎ3 ఆయనే, 



ఆత్మకథ తీర్ 

ఉరి వెందుకు + చెప్పాచ్చొవ్ అనలు నువ్వువుం కు, 

మా చెల్లెలు రిహార్చల్సుకే రాదు” అని వేవాడు అన్నయ్య. 

“నేను లేకనోవ్కే సినిమా లేదు,” అన్నాడు కవి. 

ఈవొాదన వొక పట్టాన "తెగ చేదు, మైరిక్ట్రరు క లిఏంచు 

కున్నాడు, వాదనలోనూ అనయ్య: వాళ్ళ ళ్ళ ముందు ఎ౦తో 

గౌరవం వుందో నాకు స్పస్టమయింది. ౪వోాన్ వూరుకో 

అన్నయ్యా" అన్నాను సద్రుతూ. 

“నువ్వు వాడిని 'వెనశేసు కొస్తున్నావా ఇంటి కెళ్ళి 

అమ్మనో చెఫు తాను. అనలింక నున్వు వుద్యో గం చేయ్యన వద్దు,” 

అన్నాడు న 

“పాపం, బుచ్చెబ్చాయ్ ! అమ్మతో పెబుతాగ 

చెప్పు! నాయన్శౌా చెస్తు, ఆవిడ వుద్యోగం చెయ్యకపో లె వున 

పోషణమాటో +” అన్నాడు, కవి వూరుకోకుండా, 

అన్న య్యాకి వోపంవచ్చి వెళ్ళిపొయాడు, నే న్ట్సగాకు 

కవిని అలా ల. మందలిందాపు. ఆయన బి, ఎ, 

దానా చదివాడుం సమర్ధుడు, యింక వవమునగలసుు &! ఆయన 

మటుకు తొణక్కు-ండా --. జెణక్కుండా __ “వున్న మాట 

అన్నాను. దానికే ప్రులుకా 1! అసలు యిక్కడ అతనెందు 

కంట 1” అని వాదనలో దిగారు. 

చివరికి తేలిన సారాంశ 'మేమిటంజే; వమర్నాటినుంచి 

కసత లయ ఫి పె. సం సరానదం ( సేయన్య్మరం "గవి 
అ 

'తేల్చాను. నేను ఒంటరిగాగాని, అమ్మని వెంట పష్టుకుగాని 



ల్రి శీణుకాటేవి 

రావడం మంచిదని నిర్రారణ చేశారు. మన్నాడు అమ్మనో 

వచ్చి మాట్లాడుతానని చెప్పాను (పొజ్యూనర్ గారు. 
లే షం స్లో 

రాత్రి "రెండుగంటలకి యింటిఖొచ్చే 'వేళ8 హాల్లో 

లు "వేసివున్నా యి అన్నయ్యా...-అమ్మూసోఫాల్ కూచుని 

వదో గట్టగా వాదించుకుంటున్నా నరు. "నేను గుళ్ముంలోకి 

అడుగు ప్వెగానే “దిగింది _. దొరసాని _- పాపం యావాటి 

కన్నా అయాయా కబుప్లు 1” అన్నాడు అన్నయ్యా. 

“వ్ఫూసుకోరా - వాడిమాూటలకేంగాని _- అనలు వం 

జరిగిందో చెప్పవే” అంది అమ్మా. 

నేను సగం చెప్పేవేశకి అన్నయ్య వేచి. శేకలు మొన 

లెట్టాడు. “వాళ్ళంతా. అంటూంటే. ,.౫నూ వాళ్ళతోచేరి 
అనటం "మొద'ల్యుంది, అన్నయ్య సి అంటున్నారని అభిమాన 

మన్నా లేకనోయింది, ఆ వెధవ కవిగాడఢు సీకు ఎక్కు-వయాడేంళో 

అసి త్ప్పిడం ఆరంభింవాగు,. 

“నేను నిన్నేవమున్నూ అన్నా నా! వాట్ళా నువ్వు అను 

కుంటుంళకు ఎఎ చెఫుతే, ఏంతప్పో అని వూరుకున్నానుల 

అన్నాను, 

“వూరుకున్నా వుం వూనకుందువుగాని. వముహా సంపా 

యిస్తున్నానుగదా అని మిడిసి పడుతున్నావు. రేపటిశుంచి ఆ 

విధవవేషాలు కట్టి పెట్టు. నువ్వు గుమ్మం దా 'పీందుకు ఏల్లేదు.” 

నాకు కళ్ళమ్మాట న వ. వాట్లావాట్లా తిట్టుకు 

మభ్య నామిోద టు ఎగరటం + 



ఆత్మకథ త్ర" 
ఆ 

“నువ్వు వూపువోరా, € ఆలా విలదద సు షై ఎలా " 

టి జై గ్ 
అదె ఉద్యోగం చెయ్యక వో తె ఎట్లా! ఎతనీ్. అరమ. “సరిపో 

యింవాలా వదా ౪€ అంది అమ్ము. 
(న (0 

ళస్ప నంపాంయయి వాను, ఏమో లప్ ఉద్యొగం చేని. అదె 

జ ఇస న ర. వా టే మటామై. ఆ నిధవల్లా తిరగించా, నేను నవూలోను,..నొ 

య మ. 
“నువ్వు వుదో్యోగంలో వే రేదా కానో అప్పటిదాకా 

కక 
వున గిం గాను టి 

ంవి 

00 క నయ హం ల. గ్; వ 
సన న ఎన దిన లదు వెనక్ర,... నిస్పుకోోో ణి ర 

ఇ సుసతదాత లో 

[అతో 

ర. మ ఖే (0 ర్త | శా హా. కముటహ్మాా ( అసి అడిగాను. అవలు ళన. 
టఆఖ 

డబుచాసో పసి ఆథణ'దారొ సాఘు వఎనేబేను, ఘీ ప లి లి 

“వాడలా ఏవిచ్చిగా మాటాకుతూ నే సుంటాను, నువు 
ర ఆ) ౧౦ స 

వచు తుల సు సుతాన్ వము న? 

“"3ంకుమూడువలు షమోూూటగట్టన ప్ అచ్చి లేషు, న 

జసు 1 4 చప మ చే వ్ర 

న... గ; రా పచ్చి. అ 4 

గటగాపేు పలి పోయాడు, 
ల గ) 

అంటూ అన్నయ్యి ఏిధితలుపు 

బన అమ్మ 'వెొగంలోకి చూడబోయాను. ఆపినా 

వ అస్సుసి త్రప్పంచుకొంది. 

ఆర్మాతి మొదటిసారి నామా నాభ్గ విష్యత గసపించి 

హ్ వసులు వచ్చాయి, అమ్మ! వ్ అన్నయ్య పగానీ నాకు 

(0, 

ఆ 



బిజి చవే[ు కా చేవి 

“సలి చెయాాల నే సంక్ ల్పం ఫ్రున్నళ్ళి లేమ, యిలా = నా నంసొ 
గం ణి 

న న ంటూవ్రంచావునే న. వాళ్ళ మాటలో 

వ్య గమువ్రుకోంది. _మూజేళ్ళనుచి. నేను. పీళ్షందరినీ 
| 3 

సోమింధదాను. ఈ నూడేల్షి ష్ష్ హార శక వీచి నూడెా 

కొనుక్కోం లమ-అమ్మా $ న్న న. సూడేళ్ళ 

సంపాదనలొ్ = మె కి “క ఇఅంచుపేటల గొలుసూ, నాలుగు జతల 

గాజులబా, ఒక్ పాతిక చిరెటూం- బువా సంంచ త్, 
(|- 

మిగ 'తానస్న్నీ ౧ “పి కొన, అమ్ము "5ండు వేలు సిలువ జీసుకుంది. 

శ య ఇ స. నత య ళ్ళ బం - ర 
పటా చదువు స. కుం న. సంవా యిం'పు 

వ య... "చ్చీ, తనొక్క- ఆ మిగిలిపోయింది. యూనాడు 

వాళ్ళు ఉద్యోగం చు పొమ్మంటే సరాభోరర జ నసను 
రా 

ఎవము పెగ్ఫిచేసుకముంటాయు 1 ఏపుటో అంతె చూన్యంగా, 

భయంకంంగా కసించిది. త్యెవారి కాపులు కూసేదాకా 

కళు, మూగలు పపలేదు నాము, 

ఎపిమిదిం౧గకలా ఉజంగరూ (పెతమూూనగూ నవా 
(ఈ చు రత్రి ( ' టీ 

అస్నృయ్యా సన్ను య చెవ్వ్చా: వ. 

షే హార ప నీ 

లో మూసి ణ కొంటాను” మరల స్రంం నగం౦ న్ ట్ట గి మంలుల (6 రం 

సొమిద నష్ట్రపిరిహారా సం ఒదిపలవాకా దావా వయ మ్య 
“1 

మ ఆవాక్కు-_ వాదికుంఏనీ _ వాళ్ళు ప. అన్నయ్యలనో 
లి 

జు ఉల్ మీ ల్ 

స్స్పంగా చెన్సొారు, 

“ఆ కవిసి తీసే సే - మా చట్టెము వస్తుంది లేకపోతే 

రామ” అన సెడు అన్నయ్య. 



ఆత్మకథ ప్ై 

“ఆ కవి పాటు లేంబే మనుషుసు సినివమూ యీ 

మూాదచు మూ చెల్లెలు ఎక్చరు కంతముఖ్యమో త్రనూ 
(ఈ) టా 

-జీ ర జా. అష౮,గి 0౮ అం ౪, అందుకని జలాంటి వీసా పసిఃంరాను, ఏన్ని గారూం 

సాయం తంనుంచి పూ'*ంగ్ కి అనూ శ్రయిసి మోము వెంట 
( 

న | వ ' ట్ త్ 
ప్య్టైకురండి = బేకవో వె వంటరిగా పంపండి, మేము నూసు 

| పి టి స్ట కుంటాం. భయం బేమూ” అని అమ్మా* చె్స్పె వెళ్ళా. 

ఆ హాగంినుంచి “శేను _. వంటఏిగా పూ'"*౦గి కి వెళ్ళడం 

“మొనలు పటా ను, ఒక్క -క్కంస్పూడు అమ్సువూడా నచ్చేది. 
రు (1 1 

అన్న య్యు వారంవోబులపాగు బుింగికి శరాచీగు, ఆసెన 
ర్తి ము 

మూనుూూలటుగా యింట వ్రండటం మెంనటు పెట్టాడు తం 
గం శ 

నావో మాట్లాడటం మానేశాడు. పైపెచ్చు సూటీవోటీ 
(౪) మ 

మాటలు కవినీ, నన్ను కలె అంటూండేవాడు. అమ్మ ఆ 

మాటలు లజ సెఘక్ వన్షంది. 
న [ 

తె 

అనిల్ బాబు కవిగా శాస్తో భాస్తో పేకుబడ్రొదు, 

అనలు ఆయనపేకు పహానుముంతరావు. బెంగాలీ పస్టటిని ప్రేగు 

ట్ ద య్ . - మార్చుకున్నాడు. బ వి, పూసి వెయ్యక కభారచనలో దిగా 

రట. ఆయన నేను నటిస్తున్న ఏక్చరుకి కధ పాటలూ, సంభా 

పణలున్న్నూ రాస్తున్నాను. కా చదువుకున్నవాడూ, రచ 

యిఠతా కాబ్లువూ జై న రూవాట్లా దడుస్తూం 'జేవాస. మసివ్, 
శూ 

లోరు*డ్రా చురుసఘుుదనం, వష ల చలో క్రి విసి శేగుణమూ 



40 చేఖు కాచే వి 

న న శాలి ఇప టై వ్ లద ఖే అదు ఒడ అయం 
వు '”ఏ, వూ వ్ న. నఘుణ అ యినప్పటినుంచీ ఆయన 

సు నాలా కేపంగా (వన్నర్షించేదాన్ని. అసలు నాకూ 

ఆయనకీ వమా పరిచయం లేశ సోయినా, అన్న్మ్యయ్యుసి అస్ని 

సూటలన్నాంనీ, ఆయనవే వాడు నాశే మాట్లాడటం లేదనీ 

కించగా వుండేది. సాధ్యమైనంతవరకు ఆంకునను నస్పించుకుని 
౬ 

తిరిగేదాన్ని. కాని సవుర్దుడు కనక ఆయన (కమంగా నాతో 
(౮ 

స్నేహం ఏర్పరచుకున్నారు. స్టుడియో, యిల్లూ "కొక మ్మా 

సుళో యింనా మాడనలసినపవి నాలా వున్నాయని ఆయన 

నాను తెలయబ న్చారు. అడయాగు, మ్యూజియమ్, జ్యూ, 
కా 

యిలా? ! వాటికి నన్ను ఏసు కెళాన నేవారు, అమ్మని అడగం బే 

రాన నేడాన్ని. 

“నెలకి మూడునందలు. జెస్తున్నావ్, సదిహేడేళ్షు 
లే / . 

సిండాయి. యింకా అమ్మని అడగాలా! మ వ్య క్షిత్యం నువ్వు 

కాపాథుకోవాలి, నువ్వు యింటిని వోమిస్తున్నా వు, నారంతా 

సీమాట వవాలి. అం౦ఖేగాని అమ్ముకా అన్నయ్యకు దడు 

సానా ఫ అన్నరు, 'హీ-ళనచేసూ, 
ఇఅపసదో అవ్ 

వంకోరోజున “నువ్వు వమూనసికంగా పెరగాలి, (వొడ్యూ 

నగ్త నిమాసి నువ్వు భయపడకూడదు, వాళ్లు నిన్ను మూసి జయ 

పడాలి, భయపడుతున్న కొద్దీ లోకం నిన్ను 'బెదరకొడ్డుంది+ 

మనిమీకి "తెగింపు రావాలి. ఒక్పుడు, బి, వ. పాసుకాకవోలే 

"నేను ఎందుకూ పనికిశానని, అందఠరూ అన్నారు. సర్భయంగా 

నేనీ సాహళ్యరంగంలో దూక డంవల్ల నేగచా పేర్యసఖ్యాతు 



“ ర్త ల త్మ వధ 

లొచ్యాయి. బి వ. పొనయిన  వాగంతా యం 
స (ఈ 

లవి ౯ ళు తా కై వ గ 

గుమాన్తాపని చేస్తున్నాద. నేనుభూడు ఎలావున్నానో * నువ్వు 

“పెరగాలి, చేణుకా. 

ఆయన నూటలు నాకు పూర్తిగా అసం అయేవికావుం 
బాన (( 

వ గలి మీ ప్ర టు ను. బర తస కొని వదో కొత్త (పపంచంనైపు పట్టుుుపోతున్నారా అని 
ర స పించేది. ఒకరోజున నాక వీస్తవనంటబేశం బాగా నూరినోసి 

"మొదటాట సినిమాకి తీసుకెళ్లారు, 

బువ్లునో చెబ్పకుండా 'నన్నడం న మనన్య-రించ 
౮6 శ్ 

్న | వ 
"లేచు. కొని 'యిన్నా భు శిష్యరికం చేసి యివెనా !) అని 

కవిగాపు మళ్నాడు. గేలవేస్తా్వా* మోనస ఛభయంవేస్కి, ఆయ 
య మం 0 

వ ఈ న ౬ ప లి అవ”, డ్ది [ బం ల 

స సండా మ. వెళ్ళాను. టొక్పులో ఎసుకొచ్చి తమ్మి 

దిన్నరకి గుమ్ముంగగిగం నదిలారాయన, వీధిగుమ్ముంలో నా 
. లై 

కోసం ఎషురుమూస్తున్న అహా, అన్నయ్యా ౧నిల్ ఖభాబును ష్ లే ఫ్రీ 

వరాథొరు. ఇంకా ఏముంది 1 “వనవ్షయుస్దం ] అమ్మి ఏకువ) ము 
(ఢం (౮ 

నల నేనేదో చచెడివోయినట్టూ, సుసి రాసిదాన్నయి 

నటూ, నానామాటటలటూ అనసర్నిగు, 
వు 

(62న జి 2ఇభాకొ ౧ న శ వాడి* ఎక్కడికెళ్లాన్ ౯ అన్నాడు అన్నయ్యు. 

నేను మాట్లాడ లేదు. 

(| (| ళ్ న జే అంట "షిశాషప్ట కొడుతున్నావా ఆ నెధవ* 1 నే చెప్ప 
౧౧ 

లేదమ్మాా-దినికి పొగరెక్కిందనొ అన్నాడు అన్నయ్య. 

“ఎకడిశెళ్ళా వ ₹” అంది అవ ॥ 



డ్డి చేణుకా బేవి 

టర్చి ది ష్యూంన్ల అన్నాను. 

క లి లే 

పల. _ అని పోనే టో అంది అమ్మ 

“వం 1? అతనివోనే _ ఏం వెడినే గొ అన్నాను అనిల్ 
బాబు నేర్పిన విస్తనపాశాలు గీ వయ కుంటూం 

ఉచ్ప--సావా అమ్మూ-యింక నం౫ వుంచు, రెండు 

వేరుషూూ న క్తి 'తెచ్చుకున్నాన్ చూసపావా, ఎలా ఎదిరి 

సోందో గ అన్నాడు అన్నయ్య. 

“సను ఎదిరించలేదము. అడిగినదానికి సమాభానం 

వపప్పాను” అన్నాను. 

“ఎవర్న డిగి వెళ్ళావ్ 1” అన్నాడు అన్నయ్య, 

కసూక్ట్ర వెళ్లాలనిపించింది- వెళ్ళాను” అంటూ నవమాధా 

నానికి ఎనదుుచూడకుండా లోసలికి వు పోయాను. గదిలోకి 

వి మొ్రొు మొదటిసారిగా నాముఖాన్ని అన్షంలో పరీక్షగా 

చూసుకున్నాను. “నువ్వు అందగ శ్రైవని నీకు "తెలీదు. ఆ తెలి 

యక పోవడంవన్ఞ నే నీలోగొప్ప ఆకగణ కనిపిస్తోంది. నిన్ను 

భూడగా నే ముర్గైలు 2 ప్టికొస్తాయి, మృల్లెస్తువ్వులాంటి అందం 

సీదొ అని అనిల్ బాబు సినిమూలో చెప్పినమాటలు నళ 

నచ్చాయి. ఇంతభాధలో ఏవో సరదా కనిపించింది. ఆ రాలి 

అమ్మ నన్ను అన్నానికి వీలవ లేదు) నేనూ వెళ్ళి భోంచేయ వేదు. 

'త్య్నెవారి తమ్ముడు రోజూ మాదిరి నన్ను లేపలేదు, 

మ. కాస బెచ్చి ము లేదు, నేను అడగా లేదు, ఎనిమిదిం 



అత్మకథ త్త 

(క్రి స్టా తయా కారు వచ్చింది “అమ్మయ్యా “అసి యిుంట్రోంచి 

బయట పద్షా ను. సుడియోకి నెళ్ళిగా నె ౧నిల్ బౌెబు కీనివీం 

షాను, అతన్ని మూ+డ గానే (పాశా లేచివచ్చి స్థృయింది. 

ఇస్టతిని "కాఫీ స్ప్రచ్చుకున్నాక యింట్లో. జరిగిన సోలంతా 

ఆయన॥ి చెప్పాను, 

ఆయన నవ్వి, అతనా? వేకువ! సయిలోనే నవ్రున్న్నై ను, 

సీడబ్బుతిని సీమాదేస్యారి వస్తున్నారు. 'ెన్షవాళ్లు. ఎప్పుడూ 

అంతే. నువ్వు వాళ్ళషూటలు 'లెక్క- చబ్యుకు, 'సేనున్నానుగా 

_సీ శెందుకు 1” 

ఆమాటలు వినేసరికి నాకు కొండంత య్ర్యం నచ్చింది. 

ఒకి నాడు వీచిలో య్బిరం షపాాచున్నా౦ “ఆఫ్సులో 

ల్స్ షర్నీ గుంంచి దగ కేల! అనుకుంగున్నా రు. అ నెప్నరు 

అల్ బొబు 

“*అనుకుంశు వాళ్ళ నన ఎాళ్ళువో అఆతారు. వాళఫు 

అనుపుంటాంని మూ'స్న హం మానుతాన? 

“వాలా సెసదానీవి అయినోయా'వే! కా; ఎంకఖ్ళక్తి 

ను వ్యెష్పాడు* చిన్న బాసివీలాగా స కనపడ తావు, ౪ వక్చరు 

అయిన తమవాత వంజేస్తావ 

“ఇంతో సపీమాలాో యాళ్డ , చేస్తానే నవా 

అంళశ్చ సీ జఉవిిముంతా యిలా సిసిమూల్లో యా 

చెయ్యడంన్ నే గడుపుతెవన్న మాట, సక "పో న 

లని లేదా ౪ 



ర్త బలేజణ కాచే వి 

౧అ)ల్ బబు అలాటిమూటలు మా టలాడటం సాకం 

బే భాం ఇం అడు రి ష్ నాం. స ల గి 

యు “5 1. ఆపె గు న కల సి రా“య్యుడం కమ 1 

లు ల 

“నువిం౧ంకా చిన్నపిబ్టవ. మా వాళ్ళకి సీ సంవొదన 

ళ్ వ హీ క్ల గా జు ఇంర టి బ్ జ (| 
తిసటం తెస్సి బి మళోఆలోచస బేపు, స్ో ఖు తొం అయి 

లశజ్ల ణాలు వాలావున్నాయి.. ఎస్పుతూ నెలకి రెండుమూడు 

వంద లే తెద్చుకుంటూవుంటానని అనుకోక అన్నాను వాళ్ళ, 

న'కొనలు వద్ అన్నె శావడం బేదు, 
1 

ళరె6 

ప నుచీకటి వడింది, ఇంకి బయలు బెరా బు. టాక్సీలో 

ర్ -దున్నా ము. "సువ్వు వాలా అందంగా న్ధుంటానససి సీ'శ్రైసభహా 

చెప్ప లేదా [ అన్నారు మ్టు నేను మాట్లాడ *పు.. చారిలో 
౮౬ న్. 1 ఈం 

నన్ను ద్యంగా లాకొ్టటమ.నా నడుంమ్యు వె ప శారు నన్ను దగ్గిరగా లాక్ నా నడుంపసూా చెయ్యు చేశారు 
గ అనం న్య మె _ ల 

నాశిందుకో క వపింది, కాని అసిల్ బెబుసీ వసూ 

| న. శః ( 

ఆస ఉనే వోయాను,. 

న. స ల“ ౮ జట్ ౮ ప్ ర 

ఉవుసిసరం "పెఐ ఏసుకుంశు ఆపవుదాంట వాం అ్బుయముందె 
"ఈ టీ. శీ ణీ 

క్ ప 2 | ణ్ ల “| కం 

కదరా | నువ్వు స తన య మి ఎంపి చెగుంటుంది, 

మరి దవా కి జ ల 

ఏమంటావ్ ౯ అన్నా స, సనావతిని నొక్కుతూ, 

న న క వ శ ఖీ ష్ 
నాకంటుకో చాలా ఛయంవాుంది, ఆయన యా*టటూ 

వె గా గా 2 య ్ట లి జ అజ ఖీ య్ 

నన్నలూ హాశెన్టుగా. తవు అంతననవప (చేనుం కే వమిటో 
ర 

్ట్ వమ అ వ రం ఎంఎ వ్ ఎ లూ ంో.? రం 4 చ్ ఇ 
సాకు అలటనయునం, దాన్ని గులంళు వను ఆఅనాాలిం వ ఆయు, , క రం 

లో వ న్ అష్ త్మ య శ టప ళ్ అ మ్ 1 అమే 

సమాధానం యిన్యశ వోవడంమాసి. * నంట'నే పెప్బక్క తదు 
(౫ 

ఛి ( న జ్ షై ల్ని సి 

న్స్ ఆయి శీమ్యుంటి ర్ట ఆంటురా సాముఖోాస్సి నిఎబ్బల + సింవాదముం 



అర్మకథ డ్తేగ్ర్ 

పాపభీతి కాస్త ఛభయా పెట్టింది; పుషముకు ఆవిధంగానన్ను 

"తాకడం, మాట్లాడటం మొదటిసారి అవడంవలణ వదో కొన 
న్. లాం టి 

గాను, వధురంగానూ వోచింది. అందుగో “నన్ను  పేవిస్తు 

న్నా డు అని అనుకు నేవేళకి సంక షం పొంగుకొచ్చింది. కందిన 
నానా నా! లలల. 

నా చెంపల్ని ఆ ర్యాతి అనేకసాన్టు అప్షంలో చూసుకున్నాను. 

అసిల్ బాబుకి త్రవ్లీ తండడీ లేరు, వెధవ అప్పగారూ, 

'మేననోడలూ వున్నారు. ఆ అమ్మాయికి పదమూ డేళ్ళు, ఆ 

విం క్షే అసిల్ బౌబుకి ఒం గ్మవాణాలు, ఆయనకి ఆఫీసులో 

గౌరవం అయితే ఎమ్కా-వవుంది గాని డబ్బు వాలా సంగా 

ముష్టుతూండేది. 

ాంరీయలీం + ఐ,ర్మాలయ ర్డీ |. చ న. 
“ాథఖహు టళ్ళకీ, సినివూలకి, ఆయనే ఎస్పుడూ ఖమ 

"పెటవారు, అనలు నాకు బయటకు సస పుచు  శెళాలని తెలి ల ిఎడ 
సేచెకాను. ఒకసారి ఆఫీసుకు వళ్ళ వేళకి అనిల్ బౌబు (వొడ్యూ 

వరాటంగా బే పుతున్నా డు, 

సర్ష్ని డబ్బు సుం నా (వెడ్య్యూను లేదని సదర్తొవా 

"సను విననట్టు వూరుకున్నాను. ఆ వుధ్యాహ్నం 

ఆయన 'పందరాళే యింటికినెట్తా చెప్పాకు, మేనకోడలకి 
వాలా పెటు గె ఉందసీ, యింజక్ష నులకీ వాటికీ డబ్బడిగి తే 

న. లేదసీను. త | "నళా న. (వొడ్య్యూనను యల ను. తను రా ఐళ్ళాలసి చెప్పు 

వెళ్ళిపోయారు, 

స'కు ఆయన కష్టంలో ఆదుకోవాలని అనికంచింద. 
అప్ప4కి కాని, డబ్బు చేతులో ఉండటంళోసు అవళ్యక తెని 

(6) 



శ శేణు కాబేని 

గుర్తింగ పవవోయాను. జంనప మూసుకో-ల క్ర్షచ్స్సే ఎమ్మ! 

న నా బం సెంజుసందలయో "ఇ ౦బవాాను, హం ట్ [ా 
రు ఫె 

యాఖి అయినా. అడిగి లసుక్కు అల్ బౌబుత యిగామను క 
(౮ 

కున్నాను, త్తం కె ప న్ అగగానుు ఒక్ యో 

రానాలసి, 

వ. (౮ 

6 కావాలి టి జన ల యహ 

జమ్ 60 “2వ ఇ £్ () ఇ లం ఎంళా + ఈ చెప్ప! వాపుని కై టే. వయో | లస్పుః ట్టు 

న వ . సీయాయిీి అందె సిక్కి చి గె 

6 అ హ్ స... ల క బి అ ్ర వమ కట తయన మయాయా€ మం / సగ చితిం (యిబ్బంది, 

యూ టన్యెటసాలెక్ స్త = పేపరు ఆనిల్ బెబు మేనకోడి 

స స. ల్రి వాల దబ్బు క 

చ్తిల్త 
ర్ న యళ ల్ సవ వా న 
“వాం ఛి సా త. స్పందు హా చన్నపిగనున సి 

సీవగ్గిం. ఉబ్బు. గుంజూలని చూస్తున్నాడా ఓ వ్యక్తు, 
(3) వాస్ ప్ర, ధే 

రీ క. సభ నెం ఎ న. అ గా ( న్ న న. టా గ న 

అొభిగు5 టీ || టం టా టు న... స ౧0౦ న్కు ట్ ఉల య ్ర క్ 
టెలీ సు 

గి స్ న్ న శ ళ్ నో జ్జ ఈ “క అ. జ 

గిబ్యూ *మ. లొంలి వ అంది గదమాయిస్తూ అమ్మ, 
(. 

ను న శాం చ శస నత లా సున 'సృృస సోయు గానో అ౫ 
క (0 

ముం న పక రొ రియాత ఇ శాంగర్ ఆ 
మంజుంద మూ "న్న న. ఎవి వ్కృ.సొతూ లస కొవా 

టం ము ఫం. 11) ౨ వీ అనల లని అవన చా నాఆ మొదట న "ర అనుగు త యిలా వస్తు 
పము 

ల గె లు లం అసల న లద న. న్ను అం బం యహ 0 స రాసిన్ “టరు. అల్ పి శాద 

ల్ 

ల స్త్ 

అమితమెన జాలు నర్” ప. . 
సూ? 



ఆత్మకథ డ్డ 

వ ( సశ 5 నా వ పష షి ఖా జగ షి ॥ 

ముర్నారు అసు నీ న! న (వౌచు నమీసి నంద 
ళో వీ 

కూ పాయుండిగాను, త్యాణం ఆ సికిం “గల్ నొబు గార 'టక్సి 
వంచే 

సు కె గి యిచ్చాను, న ప్క్వ్టైనుంది, 

తముపాలిటి "నాని చేసుఖు. ెంపమూా ప యుముందె, అన్సిల్ 
య 

క్ల నావుక బనపాశలోననిగా మూధాసు. ఆయిల నాకు 
. 

బజ్ 
న. షె శం గ య. మూదిరంిం న్ ్ది ది. 

ట్ర సాయం్య నం సస్య యువ ( పొచ్త్యూోను గారి 

స & ఇ య ఉద ఇఒ అవీ సం వరతపాలాపోపుల యాం. చోటా భోదన హఎలదె 
సు 

॥ ॥ " వీ ౮ షే వ్. 
నకమిాదవ న కాననపాె ఆనన గా స్ట) త్రై ౧ న్ స 

ణీ న స. 
ప న తా గ్ వ ళా జ ఖ్ మన జి నే . క్ 

్రిస్ల్ర్ సబబు నున్ను న స ప ం ల బ్రద్చి 

న్ ట్రా టం క. 04 

షాప్ [లో ల్ని స లో గ 

ట్రాప్ర గాలి ౧ ఫు న థి 

(4) 

హ్ ఊ ట్ నో అనై ఉష ఇ టర ను ఉసిల్ బాబుని కబుసుక్ంండా నన్ను స్తుుచడాని అలి 

ఉగ 

౮ స్ 

సార అన్నలు సృ హరం ఆతని శాంత 
సి (ఒం జామి 

ళం 

అస్నంయ్య, అహ్తూూ వెలా (యన్నించా', లాభం లే 

'సోతుంద్నతుక 

తే మ ల్ గవ గి [ ఎస్ఇ ఎ / బోయాడు. “సిల్ బెబు ఫోలన్ నో ఎపహాచు, 
్రీ శం 

గానురాను యులు 1నరనాంకంనగు అ సయంగా తయా 
నీ ౧ 

త చ్ ల్ న. గ్ టో లో చో పీ 

రణంందె, అన్ని ఓక ,నల్న్న ప. జం రాని దొాపికంన మాస 

వారు అంతా. నాభొవన నసదుపాయాల గుఏ'చి అమ్మ కను 

టప ఆ తీ అప జ ప / క్్క_నవం ఫూ గిగా మూనేనంది. ఇంట్లో అంతా ఒకసక్షం 
లాలి 

వేరి నామోద న నూసుుంతుండేవాకు, 

ల ర ఇసు ॥ లం ఠఈొ-వయీ ౮ ల్ల 
బాంక్ అక గ్రావ్తుంగు సోషన్ చప్ప ఒక నూసురూపా 

యలు బాంక్ లో "వెసుసుుంటానపి (వ్ చ్య్యూసునో చెప్పి, నా 



డీ శీణుశా జేవి 

జీతంలోని ఒక వంద రూపాయలు తీసుకున్నా ను. ఆ నాటివళో 

తుపాను చివరి ప్రేజ్లోకి నచ్చేసింది. 

అన్నయ్య సన్ను కొ ్లుందుకు మిాదకొచ్చాడు. అ 

తల బస్ప్బలుకొట్టుకుంది. తమ్ముడు అస్థంకాక చూసాడు, 

ఈ రాద్రా౭తం అంతా ఒక వందరూపాయలు నా 

సొమ్ము నేను వీసుకున్నందుకన్నమాట. ఇంట్లో అందరికీ నా 

మిాదకాదు (మానా డబ్బుమిోద. అన్నయ్య ఎత్తిన చెయ్యి 

నా వంటిమోద పడకుండా బయటపడి, నరానరి అనిల్ బాబు 

గారింటిక్ర్ వెళ్ళాను, 

నెల్లాళ్మకితం "దేవతననీ, తనకూతురి (పాణచాతననీ 
చేతులుపట్టుకున్న అనిల్ ఛభాబు అస్పగారు నేను దిక్కు. లేకుండా 

వారింటిక్తి వెళ్ళే “వేళకి మొఖం తిప్పేసుకుంది. వాళ్ళ తిమ్ముడీని 

పట్టుకుని "పెలాడుతున్న విశాచినట ! అతని డబ్బుకోసం. నేను 

"వేస్తున్న ఎశ్తట. నోటికిరాని వూటలన్నీ అందావిడ, సినిమా 

దాన్ని కనక (పతి సాయంత్రం యిలా శివరింటి మాదనో 

పిసుచుకువడుతూ'నే ఫుంటానట, "నేను యింట్లో అడుగు 

"పెస్టుందుకు వ్ల్లైదని ముఖంమిోద చెప్పేస్పింది. అసిల్ బౌెబు ఆ 

రాతి నన్ను తన 'స్నేహితుడింట్లో ఉంవారు, 

మా పెండ్లకి ఆయన అప్పగారు వ మ్మాతం అంగీక 

8ించ'లేదట, అంతగా అయితే వుంచుకోమండిట. సినిమా 

దాన్ని "పెండ్రాడి త వాళ్ళ మర్యాద మంట క లుస్తుంచదట., కాని 



అఆ త్మ కణ డ్డ 

ఆ సినిమావాళ్ల చుట్టూ ట్వెగ్ని తమ్ముడు సంపాయిస్తూం శే 

మర్యాదకి భంగం వేదు కామాసు, 

ఆ మూూడోనాకు న ౫ రూ. మారిన్షరి 

స్నేహితుల న ముఖంలో మూ "స సాగ్త గుపస్పి వస్వుశు లకుండా 

జరిగంది, 

లా 

ప నరస ఆలు స్య్ే పువారికీ యిటు. అనిల్ 

నొబు [వై ఫువారికీ యి సంక మేము వికోధులమయాం. ఫొ 

యిల్లూ, సంసొరం | ఏ ర్చాటి చేసువన్నాం, ఆసు నెలల 

1. వే జ ఇ జ ౨ 3% పాగ ఎంగ సుఖం ౫ వున్నా? ఆ ఆర నెలల్లో ఎక్చ్రు 

పూ ఫ్రా మింది. అప్పటినుంచీ ఆరంభఛభయాయి బెధుు, 

న్ా. “వీఐయి:) ర్ గ న్ 0గ కగు. ఖఅపయి ది కాసి నా యాక్టాంగుని మెచ్చు 

కొన్నా రందరూ. స వై లాగ్బు, వొటలూ (సజల$ రుచించ 

లేదు. దానిశో అనిల్ బాబుకి చిన్నతనం కలిగింది. మనసులో 
ఏ ముందోగాని ని నన్ను సినిమాల్లో యా చెయ్యనని వ) "సేం 

మం వ యం వీనెారిం చ లను శ ట్రీ పెట్టారు నేను దాసికి య్ క. ఏ ప్ర కమ్మటి 

శాపరం కంక సినిమా నటన కావాలని అంటుంది కనక | 

ఎటొచ్చి, డబ్బ పచ్చేదారి కనవజేదికాదు. కవిగా ఆయన 

పేరు చెడటంన్ను ఏ (పొడ్యూసరూ ,ధెర్యచేసి ఆయన్ని బుక్ 

చెయ్య లేదు. పిక్పరు పూసి రిఆఅవడంతో నాకు నల నెలావచ్చే 

జీతం ఆగిపోయింది, నాకు బుశింగ వ స్టే వుని సిరాకరిచాం 

రాంశున,ః 



గ్౦ చేణుకాచేవి 

నాలుగు నెలుంకనసాు ఉదోోగంకోనం సనా (శమా 
ళ్ 

నః 

వ వం ప ద్ ఇఒ | కహా. ఎక్ ఖా తలో లతా రక చుం తం. సటాటన 
(లి సి (౧ 

టో [ న్ ౮ నై సి జ వో 

వీచు, డబ్బు జీకనో ఈ నాం న సాలు బయటపడ 
షం రి 

షో సం 
(౪) 

ఎ వ లి లో ఛి ( అనన 

“అ”యి, చిన్న చిన్నా రచులాటన్ను (| నన్ను భం. 

వ్యు తను యిబ్బంది పకుతున్న్ట్టు అఖ్మిసాయం వెలిబుచ్చుతూ 
(౫) గ్గ ౫4 ౬ (ల ౬ 

షై స! మాట్ 

వకాాను, సాకుముూఎుగు భాలా నస్నెంగా 6ంచాదె, 
శ న్న్న 

06 "క ఎ ఓ ఉష త్ ల్ న్ ల నన ఎ ఉత్ నజ 4 ల 

డబ్బు గన్నస్వైను సుఖుపష్టు "0, అనుస్పూ సృ కన్నాసుడు 
4  € ర్ 

వ! 

రున్నాం. అంవేగాని వాసికి నేను కారణం అని "వేతి చూపు 

తాం శు మనసు కాత ప్టెన్యు ఉంచేది, 

మరో ఇెంకునెలలు నా వంిమా+వ నలు అమ్ముకు 

తిన్నాం, చ ఉద్యోగం నొంజీ సూగనలు కనడ బవేదు. 

ఎటొచ్చీ, నను తాయ. సనం తో లన 

యాజ మంసంపుక్కు కకతానిలో “సలు పాటననలాతూ్యూ వరో 

దానిోో మూడునందలిస నస్వుకు వై ము, 

"పూర్వం అన్నగాసు సచ్చేవామ యా, ఆఇస్టూ'స భు 

వస్తున్నా డు" అనుస సపవాము సు డయోలలో, ఏవమునుకనుల సల! 

నెలక వడువంచటూ+ చేరుల్తోపడేఎ, ఆయనే ఖిర్యు 

"వడుతూంచేనారు.. మయొనోనుంచీ డబ్బు ఎలా ఖచ్చు సట్టాలో 

నాకు జెలీదు. 

అప్పుకి నాకు నాలుగో నెల అనుకుంటాను, కంయనీల్లో 

మిదు నెలలయింది, రాబోయ ఖర్చుకోనమై ర్ ళల /. న్ (లై 



ఆత్మకథ ర్] 

చే లో న 4 సై న! జంపన షట 
క్రై", నిలఎచేః స య మ టల స్ 

వి మ. టై 

౮ అనీన్ | జే గా త ష్ భే యం. జీ గ్ నెల శ్రి 

సవ్చూను, " ఈటల సను నలణాతె కుకు వాసము తెలీదా! 
జ (౧) 

ఉన సా న. ఉల్లి ఖే 

ఉంటూ) స్బా ద్రతూ జన రై 

ఆసెదు పైక మోది _ సిన వెాపక ఇ పక. ఎక్కాల్సిన నన్లి 
ఓం లా ౮ య. ౧౦ 

"వేశం ఒకటి సటించాల్సు పపసనం. -తొతళారి పు టతాను 
“టల (4 

త + 1 స పపం 
అంటె _ పిషరీతపుయిన బన నసఫాబా ఆంంభ వమయాయి, 

పాం 

వ. . జు య్ ప న 4 ౯ ళా ర్ 

ర కాసు జోలివిఎచి? నూ సెవళివ్ర పహోస్పృ్రటల ల్ వున నుం 

తాబ 
మిన్ అతా అబురాటముల శేనో ము యివ్యా! స్ సబ్బం 

న. 

(౪0 

టే 1 ర్ న ప. జం 
దట, నెట్దాళ్ళదాః వేలి వరాిాందుుు. విలు లెిచ్సి చుర యు 

స్ట్ ర జ బా! అ శస ౭ (య ళీ ఎస్ త జో జ లర చ 

యా దుుసనసౌా 3 న అందా సనన తపయాయుసుు యిం “యా ౮ 

హం సండే స్ జ 4 వట చై జ ప గా షా నెల: 

గుత కుసున ఈ ళు స . టయ” సం గ ెటరాన సదిం౦ంటి వళి, 3 "౮ గు 
౧) (౪) 

భి న. " సలు ల లో షి) న. 
ర న ప మ న ల. టిం ై యు సుం 

(౪) క్ (౪) 
౮. 

ఇ ప వ్ జై *టా శ ఎల్లి 

“టం లంచం అలులంగు మ, వ యన సా యా4 
“ఆ 

స్ గ. అప + ల 0 న మ. లం న చావ వష లో 

పి పు టా తు చట పునంతు పశ 0 
గీ గు '/ 

బొ ౪ అ అచ్య న లా క ఖ్య . తె వ్ సి 
క! స్క (ఏ ఫస టీ సి క. సేం . స మం! ఆటీ. మ? (' పాం 

"ఓ ప. స ఓ 

క ౮ లా గ తో న వం జ ల్ లాక్ 

తున వ క. స్ స. న స సతత వ్ 0 “యులు ఎం ట్ర ట్రైప్ర 

ఖా ఓ ష | ల 

నోయా ఇ అసి వివారి : ఎను, 

= 
న్ గట నం. వష. వలే ప్ ంాి శ భె ఖచ ఖే అటటాత లప [" 

క యట | ఆబో మ / మెను, రె సటమాం 

శి 

(ఓ 

డా శ ల ం ష్ట్ర కా జ ) ఖ్ న; న! మ. వ న చ మం మకు యఖ బో స! ఖ్ 

+ చం ఎక ను భాం (్ | శ, ఇ వ. లే స లో 1౧౮౫ న 4 
న 4. సళ 

పా 

పాలక య కటకటలాటా ల్స్ నచ్చింద చు మావాఖ్లొ యిము 
. 

వాళ్ళలా అంజ అంహాళ కానుకలు టన రుువా జ ఛి న 



రి శీణుకాటేవి 

యించెశ నులు, ముందులు ఎటునూసినా డబ్బు కావాలి. డబ్బు 
౧౮౮- 

జీవితానికి ఎంఎ'3అననర మైన పస్తువో  మొ్గ్రమొదగిసారిన "కు 

తెలిసింది మంచ'మెక్కిన తమవాత, 

(సొడ్యూసర్ ని ఆన్న.శికి రప్పించి, కాళ్లకి వమా (ప్రమా 
(౧) 

దం తేదిన, వేచి మళ్ళితింగ గలనినీ, డాన్టరుచేతి. చెప్పించిన 
వం 

| ల్ ష్ టం | జ 
మోదట కం సనీవాళ్లు అయిమమవంవలు యువా స, దాం 

బయట). అ'ను ఆ గండంనుంచి. ఎవళూ న*కస్ట్రంబో ఆదుథో 
(ఓ 

'సేకపోయారు. *ఎనరికి వారి అన్న పరమనత్యెం నాకు నాగు 

నోచ రించింది, 

నెల్తాళ్ళ వి శాంతి అనంతరం. సెట్మాదకు. వెళ్ళిడం 

మొదలు సెట్టాను, డబ్బు! స్ గ్య ప్నడంన్సు  ఆయసకి 

నచ్చ జెన్చ,. జూయింట్గా. ఎకౌంట్ నాష్ జ శొనుంతది 

న వేసేకోజు మేము కానసుగసణ సడకవోలేదు నా హస శ్చ 

కశకాయనమిోాద సమ్మాకం త కాదు. ఖర్చుకా]] బ్యా 

“డబ్బు కావాలా కు, (“తిసారీ నీ సంతనోం కావాలి, 

న్ రే క్ల ఖః నీ ళీ ్క్న్ ల స్ట యా (0 

నువ్వు సెట్ మాద వుంటావు, యింట్ల లుం +పోతావ్ ! 

అన్నారు, 

“సృట్ పాద రాత్రిళ్లు వుంటాను, అయినా అంత అనన 

రమన ఖసులు మనకి తెలియకు-డా నసాయా £ొ అన్నాను 
టా ళు ఆలి య 

"నేనుం 



ఆత్మ॥ రఖి 

చా 
వారంఠోజులదాశా ఆయన నన్ను చెబుతూ నేవున్నారు. 

ఎప్పుడు డబ్బు "కావాలం శే అస్యుడు “నేనుకూడా నంతకం 

"పడ్తూండేదాన్ని. ఆయన డబ్బు తెస్తూం డేవామ. 

ఒక వడాది హాయిగా గడిచింది. ఈగోపల నావీక్చ 

టో ఒక దానికి చాలాడబ్బు రావడంనో, సై అ. పిక్చ 

రులలో బుక్ అయాను, 

ఒకనాడు సాండ్ జోండ్ కారున*లుగువేలకి సా 

సశ నచ్చింది. నాలుగు మూడు సినిమాలలో పని చేస్తూ నెలకి 

పదిసను నందలు నంపాయిస్తున్న స్వూణు కారు కొనుహ్కో-వా 

లని అనుఫోవడం నహాజంకచా ! నా నోటిలెఫ్మాల (నుకారం 

చాంకీలో సుమారు అయినువేలటు ఉండాలి, తీరానూ ణు 
వ. 

మభమోూూదువంవల చిన్ధార ఉన్నది చాంకిలో, 

కంప ఎల" ఖఘిర్బయిందని ఆయన్ని అడిగాను. 

"| ని ॥ 
"ఇంట్ల కషి అయింది. చీళిలకీ సినిమూలక, తిరుగుళ్ల క” 

(6 

జ్ఞాజన్సు సోకు నిమ్మాకం కలనగలతదు. మర్నాడు నాపేర 

[ల కొంటు వోపెన్ చేసేందుచుు బెంకుకు నళాను, రాఐవోత 
(ఈ) 

న బా ళ్ సై నం 
లైన త రాత ఏ'బెంటు. అడిగా*కు “అలు జాయింట్ 

అషంట్ క్లోజ్ వెశారన్నమాట, యివ్లగకి చెరో అకొంటూ 

వు'దిగా 0 ఆసు, 

(77) 



54 చశీణుకా జీవి 

అసలు రహస్యం అ స్పుడు "తెలిసింది, ఆయనకి మరో 

అళక్కౌా-ంటు ఉందన్న మాట, ఆనాడు అన్ను వర్ధల కిచ్చుకుంది. 

ఈనాడు యీయన బాంక్ లో నన్నుమభ్య పె్ట "వేసుకున్నా ఈ, 

ఇదంతా కష్టారితం. ఆనాడు అమ్మా అన్నయ్యా ఖర్చు చేశారు, 

ఈనాడు యాయన చేస్తున్నారు. వాణ్యా దొంగచాటుగా 

దావాము ఈయనా దావారు. ఈయన ఎక్కువేమిటి ! వాళ్ళ 

తక్కు_'వేమిటి ? నాలుగురోజులు ముఖం తిప్పించారాయన,. 

ఆవేళ షూటింగ్ ఆఖరిక్షణాన 'కాస్పిల్. అయింది, 

ఇంట్లో కూచుం కే ఏం తోచలేదు. నా వీక్చరులో ప్-రో 

ల "వేస్తున్న ఆయనా, డై రెక్టరూ వచ్చారు యింటికి, 

కాసేపు కూచున్నాక, మంచి. యిం్సిషు నిక్చరు 

వచ్చింది రమ్మానమని విల్చారు. వెళ్ళకపోతే బాగా ఉండదు, 

తప్పించుకు నేందుకు కారణంకూడా అ కోసిపిం వ బేదు. నేనని 

బయలుదేరాను, శాల్క్మ-సీలో నూ ముందు, అసిల్ బాబూ 

ఆయనపక్క-_ నొక విల్లా క నువిళలటానుు క్షణం నిదానించి 

చూశాక, గుర్తుషట్టాను, ఆ అమ్మాయి. ఆయనగారి 'మేన 

కోడలు శజ్యామల, 

పరాయి వాళ్లీముందు బైటపడగూడదుగదా అని 

ఇ్యామలని వాళ్ళకి పరిచయం చేశాను, ఆయన ముఖం 

కోపంతో ఎ్మరబడ్డదానిని చికునవ్వుకింద కచ్చి మాట్లాడారు. 
శ్యామల చనువుగా నూట్లాడింది. ఫి వ్హృఫొారమ్ చదువ్ర్హతూందిట, 



అత్మకథ ర్స 

మనిషీ దాగా పొడుగయింది. వయసులో ఉన్నది కనక మూడ 

టానికి బావుంది. ఈ స్సి మందకోనమేనా _ నా వాళ్ళనో 
'దెబ్బలాడి వందరూపాయలూ తెచ్చియిచ్చింది అనుకున్నాను, 

“అమ్మ నిన్ను భూడాలని అనుకుంటోంది అత్తా అంది 

సుల యింట న్వెల్లో. 

“అల్లాగే” అన్నాను కోసం అణుచుకుంటూ. 

“నేను మంచంపట్టి చేత శానీలేక అవస్థపడుతున్న 

నడు నన్ను మూద్దామని వీరికి తట్టలేదు. ఈనాడు నేను 

కార్త పచ్చస న్బగా వున్నాను కనక కావలసి వచ్చాను. 

రన్న 

మూ వాము ఎంత దుర్మాష్టలో _ వారానికి ఒశసారి నాకు 

'లక్బరిచ్చే మాఆయన నాకు తెలీకుండా తన అక్కా. మేన 

గోడళ్ళనో రాజీ చేసువన్నారు. నేనుముటుకు ఈయనని నమ్మి 

మూవాళ్ళనో మాటకూడా మాటలాడ లేదు, రెండేళ్ళ బట్టనీ. 

దుర్మాగ్గం విషయంలో అమ్మా-ఒదినగారూ (తాసులో సరి 

సమానంగా తూగుతారు, 

ఇ్యామలని యింటివన్ష దించినపుడు, లోపలికి రమ్మాస 

ముని మూ వదినగానుు ఏిలిచారు. తలనొప్పిగా ఫ్రుందని నేను 

దిగ లేదు. ఆయన వటుకు అయిదు నిముషాలు వవో మాట్లా 

'డేందుకు లోపలి కెళ్ళారు, 

బయట టాక్చీలో కూచున్నాను. పాతకాలపు బ్దూాప 
కశొాలనో వళ్ళు వుందనే కముకర 'రెంజేళ్ళ[క్రితం యిలా రాతి 



గ్ర్గ్ "లీణుశాబేవి 

"బ్ పరి గ్య్టైకొ-చ్చిను. ఆనాడు యింట్లో అడుగ్వనీయక, 

నానావమూట*ూా అన్న మనసిషే,, యానాడు నన్ను లోపలికి 

రమ్మనమని ఆహ్వానిస్తోంది. ఇప్పటికంకేు అప్పుడే నేను 'బీలని, 

కష్టసుఖాలు తెలియని కన్యని. ఒక పురుషుక్షై నమ్మి, సర్వస్వం 

వదులు పుగెతృఫొచ్చిన  అమాయకురాల్ని. ఆనాడు 

మమ్ముల్ని సర్నీ బయికి గ”ంటింది. యీనాడు ఆయనకు అక్ష 

గారే ఎక్కువ అయింది నాకంపే ! ధనంమోిద వమనుషుల 

కెంత అనురాగం ! మిగతా నీతికబున్లు శుష్తూ(పలాపాలు, 

బది ఘోరమైన సత్యెం, అందరికీ డబ్బు స్తా అమ్మన్, అన్నయ్యకే, 

భ_గ్తక్రీ చుట్టాలకీ అందరికీ కావలసి: ది డబ్బు. 

ఆయన లోపలినించి వచ్చి కార్లో కూచున్నారు. 
గై (౧ 

“క్క "వెంటాడే విజనెన్ ఎక్కడ 'నేక్చుకున్నావ్ ౧ అని 

(పశ్నించారు (పక్క_మిోద వరగబోతుంజ ఆర్వాలై, 

అనలే మనసు చికాగ్దావుంది. “నాకేం అవనరం £ 

అన్నాను, 

“మరయితే ఎందుకొచ్చావు సినిమాకిటొ 

“వం _ మోారు 'వళ్ళివచ్చా! షూటింగు 'కాన్సలయింది, 

"జి లక సప గారు వచ్చి రమ్మాననుం క నచ్చాను, మోాచు వనాగరని 
€.... € నీ 

నేను కలగన్నానా జా 

“నువ్వు చై రక్ట్ర తువో వెళ్ళడం, నేను శ్యామలనో 

వెళ్ళడం ఒక శునా ౪ 



ఆర్మ కథ ర్ 

“వొకశుందు కనృతుంది ! ఎప్బటికీ కాము” అన్నాను 

"వెటకారంగా 

6బ్ర-జ్రీ నేను చెపతుంటా! మనకీ నుర్యానవుండొద్దూ” 

“తమ్ము పెళ్ళి చవేసుళలోబోయే వినీ, తమ్మన 

యిద్దర్నీ నీథిలోకి వెళ్ళనగొట్టిన అప్పగారినో పూసుకు తిరగటం 
మర్యానస్తుల లక్షణం. నేతిలో కానీలేక్క నానా. తిస్పలూ 

పశుతుంే, డబ్బు సాయంవేసిన ఒకపెన్షసునివీ సినిమా 

కొసారా _ అని పిలిస్టై నెళ్ళడం మర్యాదకా ను. అయినా 

మో అక్క_ హెఫ్పిందిగా నాకు మర్యావ లేదని. యిష్టాకు విచా 

రించి వంలాభం ౪” అన్నాను కసిగా, 

“డబ్బుకోసం గడ్డతింటావా య 

“పాపం-డబ్బుకోనం గతినని వాళ్ళ ఛో మోరఠు చెండో 

వారు. ఒకడు మా అన్నయ్య, "రెండోనా3 మోరూను, 

అయినా ఆ వధన డబ్బుగోనం కట్టుకున్న దాసి! తెలియకుండా 

మురొక అకొంటుకూడా ఎందుకు ౪) 

ఇంక ఆర్యాతి యిల్లు నివానయోగ్యం కాలేవు. ఆ 

యింట్లో వీశాచాలు నృత్యంచే శాయి. 

“ఇది ౧ *యిట్టు, నాడబ్బు, నా భార్యవి, నా యిష్టం 

వచ్చినట్టు నడవాల్సిన దానిపి, నువ్యెనరు నన్ను అడ్డు 'పెళ్టుం 

దుకు? రేపే మా అక్కనీ, దానిహాతుర్నీ తెచ్చి. యీ 

యింట్లో పెట్టుకోబో లే నాపేరు నూమ వేసు మెట్టు. వాళ్ళని 



ర్ఏ శలీణుశా “దేవి 

'తెచ్చిగాని నీపొగను అణవను. శేసటినుంచీ షూజింగ్ కి 

వొంటిగా వెళ్లేందుకు వీల్లేమ” అన్నారు దూకుడుగా, 

“మి రొస్తారా *! రండి మోాశెత్తుకు పోకుండా మా 

అన్నయ్య 'కాఫౌడు కొన్నాళ్ళు; మరొకడు ఎత్తుకుపోకుండా 

మిరు కాయండి” అన్నాను నాగది తలుపు లోపల ఘడియ 

"వేసుకుంటూ, 

థి. 

ఆ మర్నాడు. నేను గదిలో కూచుని శుబుల్వ్హాత్ 

కుర్టుకుంటున్నా ను, ముందుహాల్లో మనుషుల కంఠాలు, కబుర్లూ 

వినినిస్తున్నా యి, వూ వదినా, శ్యామలా, మావారూ ముగ్గురూ 

నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుంటున్నా రు. కొంచెంసేపు అయాక 

వదిన నేను కూ-చున్న చోటికి వచ్చింది. ష్ష్ బి 
కల్పం అ'్భెంత? నెలకెంత ఖస్పు! ఏం నగలు చేయించు 

కున్నావ్ +? ఇలాటి (పశ్నలన్నీ అడిగింది. అన్నీ ఆయనశే 

తేలుసు అడగమని ననూఖథానం చెప్పాను. 

“వ్వా అముగారూ.___ అన్న యాంవాళు కులాసాగా లై యాంటి ఉ 
వున్నా రా ౪ అంది ఆవిడ, 

*ఆ, కులాసాగా చే వున్నారు, "రండు మూడురోజుల్లో 

వస్తారు యిక్క-_డిక అన్నాను ఏడిపించడానికి. నేను మూ 

వాళ్ళని అనలు కలుసుకో నే బేదు. 

ఇూా వాకిలీ అన్నీ చూసుకుని వెళ్ళింది ఆపిడ, 



ఆత్మకథ రఫి 

వాము వెళ్ళాక “మోావాళ్ళని కల సుకుంటున్నా వన్న 

మాటి” అన్నారు. 

గ్ర తే మరి నన్ను కే పడతావేం! అనలు వాళ్ళనో 

న గ్ యు ఉష క్ు పాం లీ ఇ, సు వహొ గజి 

నువ్వు ఎ మొుబాం బ్బాం ది మాట్లాడుతు ౮ష వ్ ( 

భన్బా' వ 'ముహాం బ్య్బైకొసి మో అక్కతో మాట్లా 

"తారకో, అవిడ వ మొహాం 'బ్యుకుని జవమూాఖి ఏలు అడిగిందో, 

అలాటి ముఖంవోనే నీనూ మావాళ్ళశో మాట్లాడు తాను” 

అన్నాను, 

ఉసిక్రిం త సిస్ లే బేం ౪ అన్నారు. మొఖం కందగగలా 
(7 ౮వ 

వేసుకుని. 

పదిహేనుకోజులు గడివాయి, ఒకనాడు ఏధిలో మా 

అన్నయ్య కనిపించాడు, కాసు ఆఫీ ఎక్కించుకున్నాను. 

వమా వుద్యోగం చెయ్యడం లేదట. తమ్ముడు స్కూలు 

"ఫు నలుచాక* వవాౌెాెచుట, ౨మాళ్శ వావమూా నన్ను హ్యూదా 
ఓ టీ ను /6ఎ 

వని అనుకళొయిున్నా౦ట. కాని బావకి భయపడి రా లేమట. 

ఇరన రూపాయలు. చెతులోష్టై పంపేశాను అక్నయ్యని__ 

అలా చెయ్యడంలో ఫొంత కసి%8ంది. 

ముర పదినోఎులు పోయాక నేశు యింట్లోకి “రాజో 

తూంకే వాడు మెట్టు దిగుతున్నాడు. 

“ఏరా యిలా నచ్చావు” అన్నాను, అన్నయ్యళ, 



60 శేజణుకా జేపీ 

కున నా తీసుకొచ్చాడు. షా. వ్యూసి 
౧౧ 

పల్క_రించి వచ్చాశు బౌవ. నువ్వు రా(ట్రదాకా రావనుకుని 

వెళ్ళిపోతున్నాను అనాల్న డు వాడు. పదిరోజులకి “ం వున్న 

నమత లేదు యీాసారి కాగ త్ర్యం చిక్కిన ట్టుగా. వుంది 

వాడికి, రెండుముక్కలు మాట్లాడి వాడు వె వళ్ళిసోయాకు, 

ఉంటోకి వవాాక చీయిందాకా మి అన్న యు వ 
క్ సు త్రై 

బపిగు. మూ అమ్మను చూసొాచ్చాను. పాపం, వాలా చిక్కి 
(ఓ ట్ 

టై 'పెషపాతుపఅిల్లాగా-చిన్న కూతురు యిలాొగా 
/ 

(ఈ) 

యిద్దరూ క0టికి కాకుండా అయ్యారని క భ్ళృసీల్లు పెల్చకుంది. 

వాలా యిబ్బందున్లో వున్నట్టున్నా న. ఒక పష 
క్ర ౮ అవుట ఎల గి బర) యిచ్చి నచ్చాను. సిన్ను పంపుతానని చెప్పా __ వెప్లీరా 

పానం 1 అన్నె, 

“నావాళ్ళ సంగపీి నాకు తెలుసు మూూకు అనవనరంీ 

అని లోపలికి వెళ్ళిపోయాను. 

మర్న్చాడు అవ్నూ తమ్ముడూ నచ్చారు. తెమ్ముడు ( ౮ ౮ 

ఫైన ఫొ సగా మాసా కరూచదచున్నాడు, అము గటా కావి 
యాలి లి టి ర ణీ న 

లించుకోపోయింది. తెస్పాముసి పక్కనా కూ చో పెట్టును న్నాను, 

అక్కయ్య కబున్లు తెలియ లేదుట, 

అం బాలు ల్ని స్ / కు శ లో హ్ 
పహానుఖి వులసి కట్టుకున్న ప్ప+3నుంచీ బట ధి 

నువ్వేదో సంపి'యించి షసుడ తెావనీ, సుఖపడనచ్చుననీ ఆశలు 
క 

క్పట్టుకుం కు, నువ్వు సూ కంటికీ కనపడకుడా అయాను, 



అబ్మికిథధ టే 

ప్వెది అలా అయింది, పె్షవాడ్కి సవ్రుట .. సలు ఈ న్. (గ 

కుంవ ఏడి గ్ర దఊులటూ నొ చోీవు వా ఎలా వెపసతెయి ల రసి 

రాశాలు "మొనలు పలఏందె, 
స 

'ఆెంచేళ ఎది రాఓి అన్సయు కొ “బోఎడం, అవ 
(ఆ) ( మ గో నై ర గ్రో 

తిల"కాంవం టలు ఆనం, ఆపు దా-చిన సందు వెలూ, 
ం | 

ను నన్నీ నొకరు కన సము ౨. 

| క. వా 'ఆ| పషడుస్తావు జు ర )దగహా బాాహాసే వున్నా 

నా ల 

“అందదూ నాగా ఖవుఫన్న, నొ వసూలు సమ్మ లేవ 
.. ల గ ళు ష్. ఓ 

టి 

౮ ఏ బౌ స 1 న మ య ఇ తో రై ! నగ ఖ్ ల న క్ు సున్న వానున్నస్పుమూ కస్టాలు తేకుప్తున పనన టలు 
రు (టం ఓ జ 

“పవయిన తరాంశా షా శవం బతుటలొ మళీ రాగాలాపన 
ట్ ఏ లు లి 

"మొప'లె3ంది, 
ర 
౪6 ప ౧ వ క జం ఏ నరు గ నువ్వడి స్థ సొకు క సుం పస్తా ది, వాము అఎసను, 

య 

॥ ప్త న్ మ దం 

మ్ యం తరాల ళా గ పా న. ఏతా "ప్ప 

శ 

8 ల 
గి 

ఆఆ నో గ ఆల, ళ్ లట “శ కకం 

న / గా ౧ఏం)0 షా గ. నస్ లట! షం సంగ ౧ ంం టు "ర్ట న! 

మక 
అవతార రె ఒలు ళా ఫి నీ (క అం నా వ పో 

యల నెంను వొడానునా € అవాుఛనూ, ఉం *ి అంప మ 
ల చో 

లటూ. మాశందుకాభయిం & నన్ను మా స్తెఫెడుకు అను 
షి 

న్ అన్నా రాయను, 

వము ౨*టకిం! స్మ టెనోఎుదా తా సరము కరాఎకుట న 
ఓఓ 

ఒం రం ౮ గ వ! య. గ వగు ఖ్ గ్గ జ సద అవు న. ఆయాసక ఆ *బంధున్రులు మధ్య చెడ్ష 

దాస్ని పేను ఎంతె సుటున్ఫుగొ మంచిఎనం సంవాయించు 

కుంటున్నా *, మా ఆయన ! 

(8) 



(2 రేణు కాచేవి 

“తొమ్మిది నెలలు మోసి కన్నాను. దానికి నీవాటి 

(పేమాఖిమానాలు లేకపోయాయి. ఏదో సీనిమాల్లో క్యరాడి 

ష్ అన్యాయం చేన్తావేమోసనీ ఆచిప్టుగుదా-- అస్ తింగవన్ష 

న్నాము. "పో వేసుకుం కే మేము మటుకు నన్షని అందువమూ + 

సీశేం_-కన్నూ సు కూ లోపమా వం అక్కున! సు రాయి 

అమ్మా కన్న బిక్లకున్న జూలి అబునా, కడుపున బికకి లేక 

పోయు! దాసి తెండి అంఖలే _ పధవక న. న స ళానా సా 

నాళ్ళమిద సాధింవాడజాయని” అంటూ అమ్మా సోద ముదలు 

వన 
న 

ఆయన నవ్వుతూ 'గెల్బినట్టు నా పంక మూాశౌాచ, 

నాకు వొఖి మంచవోయిందిు నొ దగ్గిరనుంచి కీరా.మి డబ్బులు 

రా మంట / ప షా స శ 
తిసుకుసి వాళ్ళంతా నాటకం ఆ కుతునల్న ము, ఎంత నాటతం! 

మా 

ఆఅటువర్యాతె త లా, స ఎ 

వొదినా అంతా రోజూ సస్తూండేవాు.. నేను బయటనుంచి 

వచ్చే వేళకి మూ వారూ, వాలంుసష అంతె సవ్వైతూ గటు రాడు 

కుంటూంటేవారు. ఇటో వంటమసిమి. ఏ చీకుండా నండి 

వాకుస్తూం డేది. రోోఎురోడుకు* ఖమ్చుగగాడా సృుంుగుతూ 

వచ్చింది. 

దనరాజందగ లొవ్బాయి.. ఎవరు కలిచారో ఏమా, 

అటునుంచి మ న యిటునుంచి. వొదినగారూ, 



ఆవష3థత ర్ న 

లా ఊం న్ గ్బు, చలతగ వమరూాశువో.ఏటూ మూ 

వొదెసనారూ ఖలు ర్హా ఘతూ యింట్లో యి సనం అంతా చెలా 

యింభాగరు, పండగ  ఆపనగా నేనూ, వారూ, శ్యానులా 

న్్ బయట కై ఉంనరిక్డీ బ్బలు తెన్చాము, 

. వ 
ఆ మరావురోదులు వాుుసహూడా నాఖ౪ళ వాలా నర 

యా” ఇన. హా నగా స్ు మోన న్నా సల, స్తు మ. 

మ సమ్ముమూ వెళ్ళ పోయా' భా కాని మో నదినా 
ర 

ఇ్యాచులా వ్ర యు సపమింంన వేము, 
రి తగన్ 

నటల లా ల్ ము టే జా ళం; 

మై. సశ సననం మురటి ససం ఆంత్ర 

మోద "వేసుకు..ద, స్రష్ట గరా జనివాళ్ళవి, వంటమసివీ.నీ 
న్ ష్ వ 

క స. ట్ట్ళు పడినస్పృ'*నుం ౧చి వంట సె స్పై లు _ నంటొ 

వవ, తనంతంవు న, వివో తనని చె స్ట నాకు కం క లినింది, 

( ల చే 
దార ణం తుంగ స 

“వ్వా వేతికింద నెకరి?గాని, వదిన చేతికి టూ వీరం? ని (గా షై ర... చెతికింద 

క్ వి క మ కీ 
కాను, ఆపిడ చెప్పటం, నై చెయ్యటం = "ండంటిక లంగకు 

అంనదము” అంప వటామె, 

సుగలల్లా యింట్లోవున్నా, సాయం,నం అయేువేళకి 

నాలా వారూ య్యే బయటకు 'వెళ్తూండేవాప, ఒక 4 

"రెండునొస్తు.. నేను యిట్లో వున్నప్పుకు శ్యామల వెంటరమ్మని 

పిల్చింది. “౨ఎదితార. అది వెంటనస్టే _. మనచుట్లూ మను 

షులు చుట్టి వేస్తారు. మనం పోదాంపద” అని ఆపేసేవాకు 



గ్ర్ర్త 'రీణుశా చేని 

ఆయన. *సలు నాక నిళ్నొెలని బవేకపోయినా, వల 

ముందు నన్ను అలా కంవఒరచడం భరించ చీక పోయెదాన్ని, 

స బే క్ష నళ ఒం ళ్ న టిపం వహూ యిరిమధ్యా సఖ్యతన యి ఆయిదాము 

జ | ల అగో షప 
శెిలలనుంచీ స్టానన్ట యువ ము, శరా గన్. వ్య న న. 

మూ యిరి హధ్యా సంబ ధం పూర్తిగా తెగివోయింది, అంతికు 

పూర్వం మాటామాటా  *నుమున్నా, ఒకసారి ఆాకపోతే 

వరోసారఎల్న సై లూ! సుంచరివేవారం, లా 

వాళ్ళూ రావడం న పూ* సం మ 2 ఏగ్భ్పడడం మొన 

"అఆటెంది. 
రు 

ఒకనాడు ఆయన నాశ” “*వునం యిక్క-డ హాయిగా 

తింటూ వున్నాం. అక్కడ మావాళ్ళు యిబ్బందిపడటం బా.? 

"బేదు, మో వాళ్ళనిగూడా యిక్కడి వచ్చి వుండమని మూ 

వ న గ న్ ణో అమ గాన్యాను నువ్వుగూడా చెప్పు” అన్నాను. 

“వారూ. "నేనూ ఒకక్రేగా,  ఎవసు పిలి్షునేం 

అన్నాను మరి మాట్లాడ లేక, 
న బధ, ప లద మకు మ 

ఆయున మ సి నవ్వుని యిప్పుడు గూడ మర్చిపో 

లేను. ఎందుకో ఆ విజయసూ నకయెన నవ్వు! అంతా వచ్చి 
న్ా కై 

నన్నేం వేసాను? వాళ్ళ రాకా, ఎవరిాాాకా--నా కిషంలేదని 
౬ క స 

నారి! బాగా వెలుసు. అబూ నజ్హీ కానాలని వేసూం శే; 

యిం వాదించి లాభం బేదు. అందరికీ డబ్బిచ్చి బయట వాచ 

వచ్వును; కాని కావాలని వాళ్ళను సా తిలమాద ఎక్కి-స్సు 
స 

అస 

సున్నారు. 



అఆర్మఃశథ గ్ 

ల ౯ జ న న్ని -ధి ౮ 

న. స వాళ్ళి రావ స (సులి వుదీ 
రి మ్. 

ల లో -- లలి తలా 

మారిపోయింది. ఇంట్ల" గ సినాళ్ళందగనా సాకు కొ న. న్ 

నొక్క్యాదా న్నే బశ డతా లలా అపిఏం చేది, ౧౨౧ సటహా బర్ 

చోట కూచుని ఖబుర్హాడు కుంజేవాం, వ. కల్కి 

నవ్యుదానుని, ఖబున్తాదముదామక, వాళ్ళ = ప తిఏవోళణావుని 

ఎప్పుడ? న్నా నెన్ఫెళా+చుం వ ఆయన సూటీరోటీ "= వదో బక 

త్ శీ 
మాట ఎనేవాంు. జేనవో ప నాకి! న్యం వేని విధంగా శ్యామల. 1. 

"వేళాఫోళౌలు ఆజేనాను, వ్రేక్ష క మానాన్న ఖబుము 
నూ! (౪) 

ఎత్సుక్రనేవారు. ఇక అవమ్న నొన్న పి విశుతూనంపే నాకు జ్ (౧ ల 

“చచ్చి నై ప. ఎందుక వ మూ ఆ్బీ 

పోసుకుంటావ్ గ యఎబ్నను అన్మున్' న] పేక, 
వ్ 

“ట్వ మభృసిమి అలాంిివాడు కాబటి ఆఅముముంున్నా ము, 
ట్రా 

తప్పా! నీ క్త్ం వేఠకసో తే వినను” అన్నారు ఆయన. ఇదంతా 
రుగీ ఏ 

ఆయున పసన (ట్టుకు ఆ. సస్తున్న నాటకంలా * ఎెదినాకు, 

వొంటరినెనం. నా కంటా నేను అుఠతాయిదోన్ని, ఇల్టు 

కంశు సుడియో గావు ౧జేది. బయట [బ్రపంచంలో నాకు 

రై లో ర్ గ్ర బీ స్ గు నోంది. పేవీ పె సుంచా పసిలోకనచ్చే ఆొస్టు 

నని వేసు తెచురనున్నును, జ నో ఫిక్ష్చ స్పృకి బాగా డబ్బు 

గూడా రావడం మొనలు . )దె, 
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వలా రెండేళ్ళు గడిచాయి. ఒక్క-క్కంరో ౫ ఇంట్లో 

భోంచే సేదాన్ని; ఉనాన లీజు “శారయర్ స్పుడియోన్ శే 

తృ్పెంచుసనేదాన్ని, 

అసలు భోజనంమపూాద, (బతుకుమోద ఏదో నిరాశ 

పుట్టుకొసూస్టుం జేది. సెంవొా ముస్తున్న ది సానమ్టు. చెయకుండా 

ఖర: యిసోతూ వుంచె ళా 

ఆంజేట్టా కనపడి. నిలవజెంళ్ను నా. ఒ ది పలదాకా 

భాంకీలో మిగ పంది. పో స3పవేుు సిుఎవజీస చి. సలు నా 

కయ (౧ి' కో సూర్తబ్లో నే స అశంగ వేకఘుండా, 

శ్యామలా మా భార్యాభ ౨ న్ా (. న స్స్థు స్నా టు 

5 | 

సారీ అనుకున్న గూడా నాకు వినించబేము. అంచళూ 

నకతనది శన లేదని అమ్మగాస, గ్రతప నతన తాల్ 

నహాంచి వూసుకు నీవాప, 

వమూమంన్యు 'చేయింవారని మల గాయుటూాూ, గోలు 
( ర 

సులూూ ఒటయిబిచెలూ మవాుసూుశు నాకు చి 'రెళ్తుకొచ్చేది. 
లు బి మ ఇ 

ఇ గ్ర ఇ (1 "కా నా ర జ కడ 4 నద! పు స్యంత ఖిర్చకు వాలని నాద్యుర ౧అడ్రపా “౫డ్రవా తీసునున్న 

వందటేగా అవి! మా వాకికి విడిగా కానీ నపానన లేదని 

అందరిక 'ెలిఫింబే! అలా.టస్పుడు శ్యామల మామయ్య 

కొన్నారని చీరెటూ నగలూ చమూపిస్తూం కే నవ కస్ట ఏడ 

వాలో తెలిసేది కాదు, 



అత్మకథ 

ఇ మళ జ నో 
ఫక్ ాలరి న్యు రు శ్రీవ” వ (గ భశ హా వాము, జాబ్బు 

పెం 
ణో లో ళ్ ౮ ఖే ఆర్ గా 

గాన్ని శీక లఅెయండం, అవిడ కన్నీళ్ళ గి ఏదో (పాభంయ 
అ. బ 

పూర్వకంగా అపగ్గడదం నా 'చెవిని పడిది. నీను మూమూ 

నా మత మాన నాగసచలోక వష్ళపోయామ, స్పానం'ేసి 

చీర మూ'ష్బప వచ్చి సోఫాలో నడుంవాల్చొను, 

పూ సదినగనాప గదెోకినచ్చి కుర్చీ లాక్కుని సాన 
ల [= 

మ! వాసం ఇ క? చోడం నా ఆన్స్ ఏర్యం కలిగించింది. వజాషోపల 
కన. ళ్ 

ల వి -ీ ఇ గాల ఆ ఆవిడ నోగదచాాతుపనె. శాలేసుు - ఆపీట గాను, యింట్లో 

నరూనాగది (వాం'ఆెలక రా, ఆయన మటుకు డబ్బు 

అవసరంగా వీ, ఏ నొ వ్యవహార వసయమైన సుని్శసని 

వుం ళు నస్తాసు. 

హి. న. ముంట్టోస్తుంది, నల. ప్యపూట పసు కు 

వ నః మ శజ్యయాల్లా ల 

అందె సున పుం 

| 

సులు క 

96 గ జ గ్ా ళ్ అం క ౮ నే 

నున్న యులు 6ఉక* గ్రం | ర న న. మూత ౦4 
టు. లీ 

న్ని. లం లు స చవ ఇధి ఇ క్వ్య ౮ వైపుల సంణా! ఉనన్నెను సమంముం నవతరం ల తాం 

నం యుతి తం నం గ ఉవెా, టి చిన లం అసి వాసుకునా, ను అంలు ర న 
వట ఈ, ల. షి [[ సుం చ. ఫే: యూ య్ 

ఉఅన్నిస్స' నుం చి సరాలు సంజ గం నరా ను ఎయు, ఈ 

సే ల్ల శ ఖో ఓ లీ వ్ర "₹ ఇ ఇ" మ ల. (ఈ | 

సెటితి అలాటి వ * టెంట్ “పంట పస వ సి లట, 
య ఇం భ్ది వ్ 

నషి న గ పను ॥ ఆన్ టి 1 

ఆయు 'బె ఖ్ళపస్తా షప మా పళ్ళియి ॥ ఎస్బూణ్ వోీయిస 
డే ల నో / న నా లా. కె చే రా వ్ 

ఆనలకి ఆయా నెడు ఏను పంగుకు ళ్ళి ఎలుుణి కాలెముగాని 

/ 
ఆలి మిగ తెలి వమి ఆగుముుఇయి ! ఫాూతువఏ తము, 
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కొన్నదాసికంచే ఎక్కువ సుఖడుతున్నా గా, ఆఅ. లస 

యిన్వన్ని నాకు అనవవరం, 

ఉచాందికి యా (శావణహానంలో పెళ్ళీ నేసే భాగా 

వుం+ఎంది.” 

రి _ స చ్ 
సాం. చైచాచదేం?! సూ ఎమ్ముడిప చెప్పండి, త్రం 

షాక్ క 

కయిసవాను. * ఎక్కడన్నా నెలికి తవా పల్లాడిసొ అన్నాను, 
అలుల (ఈ) 

గమ్రూట్ర్రాడి కే “మో తమ్ముడు, మా తమ్ముడు” రానీ 
[నో ష్ష్ ౮ 

యీ విపాడవనక్కై 'ఫ, వాము వినిసిచునుంపే, నీదా కావన్తానా! 

దాసికి పె ఛ చెచ్యుక ద్వగ ల. బ్రకొసి సమెంచుకుంటాడట” ఆంది 

పీరాలుజిసూ, 
ట్రం చలల 

ము స స్టుల 

స వంది” అంటావు, న్ శేంఎవ ఫుప్రుండు కాకికి 

ముద్దా... అన్నారుట, వాడికీ దాసికీ ము*వేసి కళ్ళ వం టే 

వుంచుసందావమం టి మధ్య వ స్నపి, తో అయిన వాన్ము క్దా 

అని నచ్చివు* పే, వా వ అట్టా మముగుతుండిరి 'రఫప్రునా 

మ (0 ॥ ళ్ 1! . పౌ లి ళా ఫ్ర బ్ఫ్ గోటి ౧తివా బపు”. న స సాను. 

బక! (నో ణ గ 
౧ మూసు, స్సూ 

ల. 

6 శే (| న వాళ్ళిషళా ఎఅలాఫున్నా వా" ఈం డళ్ళబ 
క. [ఈ సా 6౬4 

౦౧సనరం తాం న్ గ మై పోనీ న. వె*ు లౌ రన 
అలీ ప ట్ గ లీ శ్రే 6౮ థి న. (టు మర అలి, యీ 

ర్ ల (+ శే వ్ వ 

మందలించక వో + న్స “బులా కాకళకవే ఆ, ఫుదిం కెలా 6 స్రుభుందము 
ళ్ (+) 

రున్నారు | “ 
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“క్షల్లా అయిందని కాదు నాబాధ, మొదటినుంచీ అను 

కుశ్నాం. నువ్వు బయటదిరిగినాా ఆలనాపాలనా చూసేందుకు 

అది యింట్లో వుంటుంది, యివర్నీ వేసుకుంటాడు- అనుకున్నా ౦0, 

ఇప్పుడు “దాన్ని సెళ్ళిచేసుకోను. నలుగుర్లో తిరగి. నా పెళ్ళా 

సికి తలవంస్తుబు, ఇశ్యాముని అలాగే యింట్లో వరత మో 

అంగున్నాడు. ఇచే నీభ్యగ్త (స్రయోజకత్వం. అందుకని 

దానికో సంబంధం 'వెతకమంటున్నాను__ నీ కాఘరం చక్కా 

బడటానికే నేనూ పప్రమున్న దొ అంది. 

ఎంత ఆలోచన |! జశ్యామలనిచ్చి పెంట్లిగూడా చెయా 

లనే! బాగానేవ్రంది నా కళ్ళముం టే అన్ని వానులూ జిగి 

నోతున్నాయి. 

“నా కాపరం చెడి మూజేళ్ళు కావసోంది. అది చక్క 

బడిలేదసి మోరు చింత స్ప్రునానండి. వాన్లిద్దరి నంగళి నాకు 

"తెలీదు. ఆ న్యవహోాుంలో నాశేమా సంబంధం లేచుఅనబ్నను 

చ్చ 

(6 ఈ కాంబ్రర్రం వైవింది “దకాషుదం వెడింది” అస అలా 

వినునా 
రం సం త. 

గిం జకుంటావు, నువ్వు పగలూ రాత్రీ అలా సినిమాల్లో తెళు 

గుతూంపేి న యొగాడుముణుకు ఏం 'జస్తాము | భార్య ఆం కే, 

యింట్లో రా స్త మంచీ చెడ్డా భూ+సుకోవాలా ఓ+ఓ___ందుకని 

మేశసోడలం జు (ప్రి పెపడి ఏడుస్తున్నాడు, అనలు వాన్ని చేసు 

కంశ. ఏ బాధా లేకవోను, ఇవ్యాళ కాం వోతే, పన్నా 

(9) 
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దాన్ని వాడు క్సుకోడం న నల. నలుగుర్లో తింగీదానివి = 

నీ కారం ఏధ్ధిలో సుడకుండా, దానికి ఓ కుర వాడిని వ్స్సు 

కొచ్చి వము, సీ మంచి "శే చెప్పుతున్నాను” ఆస్ వెళ్ళపోయింది. 

అ రాత్రంతా ఒక్కసారికూడా కునుకురా చేదు. ఏమిటీ 

జీవం + 'శేమి* చి పెళ్ళొడిన భగ, క లెదునుగుండా మేన 
(. వ్ లావి ళు 

రోడలునో శాసరిం 'వెలిగిస్తున్నూ డు, పెగా వాళ్ళందరి 

సుఖానికి ఘం కస్టపడి సంపాయింవాలి, అటు పదినగారు _ 

( సవ్యులపాలు శోకుళతో శ్యామలకి పెళ్ళి చెద్యుమసి... 

'జదిచిసోంది. గటు తిలీశ్ _ తిఐసుఖం, నంసాంం యిలాటివి = 
ముక గూ 

పన అపా క "తురి జీవివం నాఫనం అన్హుతున్నా, ఆఅబుడణ్ 
ల లా య 

పశ్షమే. చేరుతుంది. పైగా. పెస్టళొడుక్కి. పెళ్ళి చెయ్య అదని 

చెప్పుతుంది మ. దూూరానఎ్పైన్న అక్కయ్య నేను తీసుక 

కఠ లేదస్, ౬1) [ప్ర బ్ షట ఫస నగి వేట ని యింట్రో ఏడుపు, 

ఏమిటీ వొనుషులు * నే నెందుకు బతుకుతునల్నను ! ఎనరి 

కోనం బతుకుతున్నాను |! ఆఖిఏికీ యీ బాధలన్నీ "వెప్తుకునెం 

దుకు స్పే హతులన్నా ర. ఆ ముబేళ్ళ దాంపత్యం 

ం న శ జి తీత శ స్ ( తిర్యానె స భ్ మళ్ళి పె, పసుసుం టే నలుగురూ వఏవుం 

టారు 1 కఇప్పటిదా కౌ, తెలిసినవాళ్లు మాది ఆదర్శ దాంపత్య 

మని అనుకుంటున్నా రు. మివ్దరిహాట ఒకటి అన్నట్టు (పన 

కమువాలలు యన కుల ఇ సురుంు నాబతుకు నవ్రుగలవొలు 
న్ బి (+) గ్ 

కాదూ |! 
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తెల్లారగ్హు అయిదంటివొక. నిశ్చయానికి నచ్చూను, 
౧౦ (౧౧ 

ఆ్యామలకి పముణి తెచ్చి. “ప వచే సే .. ఛ్యామల +అ “వారింటికి 
ర [ం ల క ట్రీ ఆల్ 

'నెళ్ళిపోతుంది. కొన్నాళ్ళకి ఒదినగారిని కూడా. పంవీవేం 

వచ్చును. ఇంక, ట్ యిస్సు లు వాళ్ళది య్యి్రే 

'తేల్చేయనచ్చు. యిం సేల్స్ ఎక్కు_డన్నా వుదో్యోగం హపరాపుంచి 

ఏడి కాసఒరం ఇట్టి సనరి. అబ్బే యీ గంసారం సా 

సడుతుంద. మా యిస్తరి అన్యోస్యంమాటా "బీేము'డెంగు. 

లో ఖై ని 

యిలు నవకటింంలా ఉండకుండావు- శ్రే అ) వనాలు, 

"మొదట్లో ఆతా వల పెంస్ల విషయంలో నేవు కలి 

వీంచును నేవేళక్రి శాడిపమాణాస లేచారు వారు నామోదం 

ఒక నెల్లాళ్ళు పోయాక, మళ్ళీ వనునుకున్నారో, తినకు తెలి 
సినసంబంభధాలు చూతటం "మొనలు పెట్టాను. జ్యామలకినచ్చి తే 

వారికి సచ్చుకా - .నున్టరికీ నచ్చి చే మా వదిన గారికి నచ్చశా- 

యిలా ఆనునెలలు గడిచింది, 

చివరికి మా నదినగారి అ గృవార్మ్శినె పు దూరపు బంధు 

వుల అబ్బాయి ఒక డున్నా డల. ఆ గ. అందళూ ఆమో 

దించారు. నాకఘువుటుు ఒక విషయంలో కింవగావుంది, ఆ 

వీలాగికి తలి =ం,డులు లేపు, ఉగ్యోోగం లేదు. శ్నామలని ఎక్క గా గన్స్ 9( ఫ్ర ఫ్ర 
డికి వీసుశెళాడా అని అనుమూనం బట్లుకుంది. 

టల [తీ 

“ఉదో్య్యోగం లేదాయెను, మింిపెళ్ళయిన నుర్నాగినుంచీ 

వోపఖాలటూ ల అస్నా “వృభి కబుపు మూటాగుతూం టీ, న ఖీ గా గం 
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షట | పాసయ్యాడా ? ఎక్కడో ఒకచోట ఉద్యోగం 

దొరక్క-పోతుందా 1 "పెళ్ళయిన మర్నాడే. పిల్లని పంపు 

తామా వమిటి ! యీ లోపల వదోపనిలో (పవేశిస్తాడులే !” 

అంది నదినగారు, 

“విం వాడికి ఉద్యోగం దొరిశేదాకా యిన్లరూ యిక్క- డే 

వుంటారు. పిల్లాడుకు *డా మనూ కలిసిపోయే మనిషే అని 

"నేను సిన్హాంతవోయాను. శ్యామల వెళ్ళిపోతుంది కదా 

లని పెళ్ళికి పఫూనుకుంకు _. యీ యింటి నడి కప్పుమోద పడు 

కునేందుకు మరో మహానుభావుడు కూడా వస్తున్నాడన్న 

మాట. బాగుంది. ఇటు వడుతరాలవాళ్ళనీ, అటు వడుతిరాల 

వాళ్ళనీ పోవి.౦ చేందుకు, నాద్యోన దానసట్టా పొందినట్టుగా 

వుంది వాళ్ల నెఖరి, 

పెళ్ళి స్థిర పడింది, కట్నం "కానుకలూ "లేకపోయినా, 

కు రాడి బట్టలకీ, అతన్ది కిన్యాల్సన లాంఛనాలకీ. ముల 

నగలకీ, చీరెలకీ నాలుగువేలు ఖర్భుయాయి, 

ఇల్లి ఖర్చూ వూళ్లో నలుగురిక్ విందులూ, పాటకచ్చేరీ 

యివన్నీ "పెస్ప ఎత్గులోనే జరిగాయి.  అంతాకలిసి, నేను 

"'రెండేళ్ళనుంచి దాచిన పదివేలూ, మరోమెంబర్ని యింటికి 

"తెచ్చుకునేందుకు ఖర్చు'చేశాను, 

మన్నీ నేను మొదటిశే వచ్చేశాను, ఇంట్లో యింశెడు 

జనం, కొ త్తఅబ్బుడు. చాంకులో ఒక నయ్యికూడా లేదు, నెలకి 
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వచ్చే పదిహేనువందలూ కటాకటిగా నరిపోతున్నాయి, 

"పెండ్ధయి నప్పటినుంచి, శ్యామల _ వారికీ మధ్యదొ సి తగ్గి 

వోయింది, శ్యామల భ గనముుుకు నాకు దాడిగార్తులా, నాఫో 
_౨ డ్ 

పాటు సుడియూోలకీ, ఫన్ క్ష కీ వసూంజేవాడు. 
వ యల) జాలి 

ఆ కురవాడిగో ఫీలింగ్స్ చచ్చిపోయాయేమో నని 

వీంచేది, జడి అ నవారి యిల్గుగాదు, జమాందాగ్హ యిభఖ్టు 

అన్న[ు వొదిగి వొదిగి (పవర్షించేవాడు. మేనకోడలి భర్త 
య. ఖే ఎంచి 

లాగా కాక, నా చేపికించ వునిషీలా (సన్నర్థించేవాడు, అవస్న్న 

భూ సే జూలీ, అనవ్యూం కలిగేవి, 
ఎంవి రి 

104లో అప్పటోకియుస్ధం అయిపోయింది. పూర్వంలాగా 

"కాక్ సినిమాలు లి తియ్యడానికి చాలామంది ్ఞా్ క మార్కెట్టులో 

సంపాయించిన డబ్బు= వో బయలు చేరారు. ఫో సినిమోూా 

కంపెనీ బేచింది, నా పిక్చరుకి డబ్బు రావడంనల్లా నేను 

కాస్త పాత తార నవడంనల్లా చాలా మంది పొడూస్యాసర్లు నన్ను 

బుక్ చేసుకున్నా మ, 

పూర్వంకం క నా "దేబటుకూడా పెరిగింది, ఒక్క - కఫా 

సినిమాకి ఒది'వేలనుంచి పాతిక మ్యుప్ఫై "వేలదాకా.. పెరిగింది, 

బ్హాగూ వైెటూ - ఆ లెక్కలన్నీ అయన మనూసేవారు. వ 
యటం రి 

మయితే నేం ఆ వగు ఒక లక్షదానకా నంపాయింవాను, 

అసలు, నా దన్నృలొ అంతిడబ్బు కళ్ళ మా నూన్తానని వ్ 

నాథూ అనుకోలేము. నాలుగు విక్చర్ణకీ కలిపిన ఎడ్వాన్సే 



/డ్త లేణుకా దేవి 

ముస్ఫయి'వెలు టన పచ్చుందె. ఎ బెళ్ళనుంచీ అనేళంటున్న 

'కారూ, యిల్లూ కొనాలని సిశ్చయించుకున్నాను, అయితే నూ 

డబ్బు పో యిలు కొసటం మావారికి యిషుం బేచు, 
టగా రు 

చిటచివరికి, ద "కాహా కొన్నాను. యి? + 
6% ౧౧ 

కారూ నా "పేరనే కొనుక్కున్నందుకు ఆయనకు వాలా కం 

ఛోచింది. 

గంల్లు నాచేర సపెడిచే కొనుక్కు తింటా ననుకున్నావా |! 

"పెళ్ళయి అయి దేళ్ళయినా, నా మోద నీకు స్ట ప 

"లేదుకదూ (౪ 

“ఎవరి చేర చడ్డి లే నేం, అందరం యింట్లో నేవ్టంటాంగా- 

కారు అందరం చాడుకునేందుజీగా ! నాకు సుడియో కాకు 

'రానేవస్తుంది. అసలు మార వాడుకు నేందుశే కారుకొన్న ది 
1 (6 ౮ రజ కొ బు న అని 'నీవు నేర్పిన విద్యయే సీరజాక్ష' - అన్నట్టు ఆయనను 

వు బ్బయ్యడం "మొదలు'పెటాను, ఈయిలుగోల అంత తొందరగా 
0 ఠఉ ౧) 

"వేలుతుందని అనుకో లేదు, మంచిమాటల్లో నెమ్మదిగా నారి 

వేత సాశ్షై నంతకం "పక్టీ*చాను లాయరు చెప్పినట్టు, 

గృవ్మాప'వేశంనా.శు పెన్ష పార్టియిచ్చాము. సాకు 

తెలిసిన పెన్దవారూ, సినిమా వాళ్లా ఓక్ నెయ్యిమందివా కా 

బాన న్య న టన గాం లి 

కోవడమే. నా అదృష్టానికి చాలామంది 'తొరలు అసూయ 

పడ్డారు, గృహ వ'వేశమప్పూడే ప! వాపసీ గ; న 

అహ్వోనించాము, 



ఆత్మ కధ గ్ర 

నాన్న పోయాక జక ను నూడటం అచే మొదిసారి, 

దాని యిష్షరుప్సి లూ, గస రు : రూతా నచ్చారు, ఆయన 

నాప్టు చాలా గౌరవ) మూపాసు,.. వెనక ఆయన దృష్టో 

"మేము అమర్యాదస్తులం. అందుక సే, అక్క_య్యని, న 

బట్టి మా యింటికి సంబ వేదు ఇప్పును మూడ డబ్బుతో "మేము 

గొప్ప మర్యావస్సుఐ మై పోయాము, అక్క-య్య నా సిరినంప 
లో క్ష లో నా న శ్రి 

దలు తలుపుకు ఆ చేజనిగా సం వుంచింది. 

నాకు నేవ ది. అనలు జీవితాలే ఇంత కాబోలు, 

న. అంనె అద్భ పవంతు శాలు లేదనిపిస్తుంది. మాసే 

వారికి. (౧ తివారూ. లణుకా బేవికి తక్కువేమి: అనుకుంటారు. 

భగ్గ, అందులో అందమెన  , లు (ప్రయోజకువు, ౫ నట్టి 

వల్లే యీమె. యిన . వచ్చింది! కావలసినంత వీరి, 

ఉ్తంట్లో చుట్తాలూ ల ర అదృ్ట్టాన్ని స్వ స్తోత 

వాఠం చే సేవా రే! 

అుతేగాస్తి శేయు కాబేవికి ఒక వ్యావమింవు)ది. ఈ 

టబం,ఫవారు గోడల వనుక ఆమిగుండె గిలగిల హ్ట్టుకుంటోం వ 

వవొక్క.ుు వ్రణం తళలోచింనరు. అనల నూహాంచుఫొ 

“నీ | రు అడ నభ జా (08 ₹మా క*డానూ ! ఎఎచమునునంక్రే, యా బొధంన్ని'స 

పైకీ కను డసండా 3 ప్పేచిునవ్వుసి ఈఖుకా దేవి న్మిదలోకూడా 
హ్ 

మర్చిపోకుండా, తన “పెరంపూద వుంచుకుంటు-ది. కాని 
నే 

"లేణుకకువుటుకు మనసు న బ్బ చెప్పుకు నందుకు, ఒక్క (పాణి 



గ్ర శేణుకాబేవీ 

గూడా యీ లోకంలో కనపడ లేదు. ఆమెను వొక్కసారి 

కన్నులబండుగగా చూడాలని తవాతివాలాజే లక్షలాది జను 

లున్నారు, రాసి యింత విశాల్మపపం చంలో ఆమెకు ఒక్క 

స్నేహితురాలుకూడా లేదు. 

వేని "రండురోజులదా శా అక్క-య్యా ఫ్రీద్రక్ర వున్న 

ప్పుడల్లా నాగో ఖబుర్హాకతూ నవ్వుతూ వుండేది. ఆఖరికి 

నాది “నుకునే మసిషి ఒక తి దొరికింది కదా అని కాస 

నంతోమీంచాను. కాని ఆ నంచోషు వారంరోవులు తిరగ 

కుంజానే మాయమయింది. అక్కయ్యపహాడా నాతో చను 
తగ్మంచింది, మరిదిగారినో. ఛలో కులు పలకడంలోకి దిగింది, 

ఉానికీ నేను వమిం ఆశ్చగ్యవో లేదు అఏి నాకు అలవాశేు. 

అసలు అక్కెాాబౌవా వచ్చినరో జే మూ వారు ఫ్ోడ్త 

బ్లుడిసి రండు చేతులా ఆహ్వానించారు, వారు యిన్నస్ణ ళ్ళనుంచి 

రానందుకు వాలా కోవంవచ్చినట్టు మాట్లాడారు. మా 

శావకు తనని యిన్నా శ్లనుంచీ ఎలవ లేదనే నంగే తట్ట లెదు, 

పై పెచ్చు తనే మొండిగా రాలేనన్తీ వదో తప్పుచేసినట్టూ 

తలవంచుకున్నా డు, 

ఎంత కొ తనారిసిటాడ్య ఇ్రు . ల్య-రించడం, వారిశో 

ఆ ప్తమి[తుడ్లే మూాటాడటం, మూ వారికి అలవాటు, అవతల 
అవ్ ౧౧) ౧౧ 



అర్మ కథ క! 

నల ణ్ న 
వాళ్ళమోాద యిఘహా.యిసనవాట ౨ (సమేయం చకండా' నే నచ్చే 

తు రు 

స్తాయి నేని పలుకులు, అవతల వాళ్ళని మాటలో బోలా 

ఫొట్టంచి, (ప్రబలంగా తన్ననైపుకి తిప్పుకునే విద్యల ఆయన 

(ఏవీణులు, అసలు, అలా!) ఆకన్ష లోనే నేనూ పడి నానీవి 

అబ ౬ ఊపిన ఇ జ రు? వ ౬1 నలత 
పె స్త చసుకుని వుంటాను, అయన నిజస్వ చూపం సెషఘ్రు/గా సి 

మరొక ళ్ళకు "తెలీదు. చివచిక్త అక్క_య్యని, బఎివసీనూడా 

తమ ఆత్మీయప్వుంలో చేర్చుకున్నారు సనూవారు. 
స ౧ నై 

ర ల జ చ? ర ళా 
మూ బావకి వం పుదొ్యాగ మో నాకయివ తెలయని 

మటనే ణా లో నేరు షా త్ ప న. 

ఆయనగూడెా వుద్యోగం మౌా సెసన్వు, యిక్క.. జె నృండివోవడం 

“ఇుదలుపటటాకు, అనలు వుడిహోవ డానికి మావారి బలవ *తెమే 
రు 

కారణం. బావ అప్పువపస్వుచ్మా ఒక పది హినురోజులు వాళ్ళ 
లర్ . యాల బలీ వ వ్. 

శ్ ల పంల అ డె 44 తి వూళ్లో వున్నా; పాగ తర్ ఇక్కడె గడి పివావం 

లీ తేక రు పు న్ ఇప్పాడు బా బొెచగెష్ట్ట్రుసిసి ప్ప సుంచుకున్నా రు, 

శ్యామలభ నా చరా న్నా వాల్లు 'రావతం అనపసరం ఉని 
| . 

అన్నాను. “రాసీ వాళ్ళు "రావటం మాన లేదు, 

రంత 'ప్వష్టారువయావు, "మొగ వొడు ణు "ట్రాాగ వ్రేృంండా 

వెళ్ళడం వుంచిఏ కాదూ అంటారాయన, 
ళ్సి 

ఆ వేనపీలో మా అన్నయ్య పళ్ళిచేశాను. ఆ 
చ , 

అన, ం స్ ర్తి కు / శ వ. స్ క మ 

అమ్మాయి తల్లితండ్రుల ఒక్క ల పాతు, లు వ. ( మ 

గారు, అంతికం ళునొ |! ఒక్ గు త్యనా, న. నాలు గుపల 

ధి [ క న! 
రూపాయల ఖర్చునో. యింట పాదీ శత వబ సాని 

ఆంటి) 
లై . గ ర భి పం చి 

వవ్భ్బూం, 

(1) 



3 లీణుకా దేవి 

మూ బావ వూళ్లోలేడు. ఆనాడు హోఫ్ కాల్షీట్, 
ఆరున్నరకి యింటిఫొవ్చాను, హాల్లో ఎవరూలేరు. వినక 

ఇంట్లో ప న పచ్చీసు ఆడుకుంటున్నా రు, శ్యామలా, 

ఆమె భర్తా యిద్దరూ సినిమాకి నెళ్లారనీ, అయ్యగారు పైన 

వున్నారనీ పనిక్కురాడు చెప్పాడు, 

నా గదికి వెందుకు, చిన్న హాలూ, వరండా, వారి 
గది=దాటి వెళ్ళాలి. వారి గదితిలుపులు ఘడియ'వేసి వున్నాయి. 

నిషరపోతున్నా ఆమో ననుకున్నాను. కాని వారి గదిలోంచి 

నవ్వులూ, గాజుల చప్పుడూ వినిపించింది, నాకు ఆశ్చర్య ౦ 

"వేసింది. ఈ'వేళప్పుడు ఆయన గదిలో వ శ్రీ వుందా అని, 

పూర్వమయిలే శ్యామలకదా అని మామూలుగా వెళ్లిపోయే 

దాన్ని. శ్యామల యింట్లో లేదాయె, ఇంకెవరు చెప్మా అసి 

ఆలోచింవాను. పరాయి(స్క్రిలను యింట్లోకి నాయింట్లోకి 

'తెస్తారా ! అని వొళ్లు తేలియని కోజంవచ్చింది. తలుపుతెట్టి 

నాలుగూ _అడిగేద్ధామనుకున్నాను. ఆనవ్వు మూ వినిపిం 
సట యది అక్కయ్య నవ్వులావుంది. 

నా కాళ్లు "తేలిపోయాయి, నా గదిలోకి యీ "దేహాన్ని 

వేర'వేశాను. అనుమానం దృథపరచుకునేంచకు, నాగది 

తలుపు కాన్తతెరంచి, మంచంమిద పడుకున్నాను. 

కాసేపటికి. తలుపు తెదుచుకు,. అక్కయ్యా, వెనక 

అయనా వరండాలోకి వవ్చ్బాస. నాగదితలుపు తెరచివ్రండటం 
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హాసి అక్కయ్య నిర్ధాంతవోయింది. కొని నేనామె ముఖం 

ంోక్రి వాడ లేదు, 

అఆ సాయంత్రమే ఆరంభం అయింది ఈ గుండె నెప్పి, 

ఆ రాతి భోంచెియ య్యా లేదు. ల్లా స న్నెండుకొట్టింది, నా కళ్లు 

మూతలుపడటం లేదు. వరండాలో అడుగుల చప్పుకునో తలెత్తి 

చూశాను. చేతో సారాసీసానో ఆయన పై డానామావకి 

వెళ్ళారు. ఆవేళ నేను స్టుడియోనుంచి ఆ సమయంలో రాక 

పోయినా బాగుండేది. ఎం్యతె గా లయుిలా దొరికిపోవడం ఆయన 

శెంత చిన్నతనం ! నాకు మూ దాంపత్యపు మొవీవరోజులు 

జ్ఞూాపకంవచ్చాయి. అనిల్ నాజ్ చేతిలోని నీసా లాక్కుని, 

ఆయన వొళ్లో తలమ్మెఫైకు పడుకుని, పె్దపెబ్టున వడవాలనిపీం 

చింది *మన మెక్క-డికయినా. వెళ్ళిపోదాం-పక నెల్లాళ్ళ 

పాటు* అని ఆయనను (వా ఎ ంభాలసిపవించింది, 

కాని నన్ను నేను గదమాయించుకున్నానుః తప్పు 
వేవింది నేను కాదు._ఆయన, అంచేత, రాజీవడవలసింది 

ఆయన, *నా తప్పులు మర్చిపో, నన్ను నువ్వుగాక ఎవరు 

మన్ని స్తారు ౪ అని ఆయన నా గదిలోకి వచ్చివుంకేు., 

మూడు కొశ్తువరకూ ఆయనకోసం ఎదుసుుచూస్తూ 

కూచున్నాను. ఆఖరికి ఆయనగది ఘడియ వేసుకున్న చప్పుడు 
వినిఫించింది. అక్క_డిఫో అవనిక జూరింది. 

అప్పటినుంచి నాకు గుండె నెప్పి, ఆయనకి తాగుడూం 

యిద్దరం చెరోటీ పుచ్చుకున్నాం, 



తి0 శీణుశకా బేవి 

అన్ని ఏక న్న నిచ్మితం వమిటం శు, నేను మానసికంగా 

యింత బాథపడుతైున్నా , (పటి పీక్పర్ణోనూ _ నానే ఆశ్చర్యం 

కలిగేటంత బాగా నటించేదాన్ని. ఆ సంవత్సరంలో నేను 

నటించిన సినిమాలకి కనక నగ్నం కురిసింది. ఆసలు నా చక్రం 

తిరిగింది. 

మ్యుప్ఫెవేలు, నలె "వేలు యిలో యాభెదాకా కఉస్తా 

మని (పొడ్యూసస్లు ఎగబడటం 'మొదలు పెట్టారు. (పజలకి నా 

మోద న్ని వ్యావెళాహం పట్టుకుంది. అందుచేత వీలువున్నన్ని 

కాంటాక్టులు వొస్వకున్నాను. ఇంట్లో ఎన్ని భదాభ్ళి పాయా 

లున్నా, బయటి విషయాల్లో మటుకు, ఆయన సలహాలు 

యిస్తూండేవారు. అనిల్ బాబులాట మొగవాడు పక్క_నుండటం 

ఎంతి (ప్రయోజనకరమో నాకూ. తెలిసివస్తోంది. 

వమకునటి సంనత్పరంలో శెండోకాను కొన్నాను. కొళ్త 

కారు పెద్దది, ఖరీదుకలదెి, నేను పాతకారు తీసుకెళానంళే, 

ఆయనేవద్దనీ, పెద్దతార 'పెద్దకాపలో వెళ్ళాలనే అనేవారు, 

నాకు వేర ప్రఖ్యాతులూ, సిరిసంపదలూ రావడంవో 

చాలామంది ఆడస్నీలు నా అంత అనవ్రదామని ఇళ్ళలోంచి 

పారిపోయి వసూండేవారు, నా దగ్గరకు. అలా నలుగురయిదు 

గసువ సె యీ సీనిమారంగంలోని కష్టనిష్టురాలు వాళ్ళకి 

చెప్పి, మంచిమాటలోో వెనక్కి. పంపేశాను, 

ఒకసారి సాయిం(తంపూట ఆఎననో అతిధులొచ్చారు 

యింటికి, వారు వెళ్ళాక ఇంటిఎదుటి లాన్బులో కుర్చీభ్లో 
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కూచుని నూట్లాడుకుంటున్నాము, వారూ వేను, వముంది= 

డబ్బుగౌడవ లే. డబ్బు మినహా మిగతా విషయాలబు మాట్లాడు 

కోడం మేము మూానేశాము, గేట్లోంచి ఒక టా్పీవచ్చి మా 

ముందు ఆగింది. అందులోంచి ప్టనిమి దేళ్ళ అ లు 

దిగింది, 

నాకు ఆమె ఎవరో తెలియదు. ఎందుకు వచ్చిందో 

"తెలీవు. కుర్చీలో కూర్చున్నాక చెప్పింది, పీకు రాధ, స్టూలు 

ఫినలు చదువుతూ మానేసి వచ్చిందట - సినిమాల్లో వేశేం 

దురు, 

వృ బాలా చక్క-గావుంది. చక్క-టకట్యా, చిన్న 

నోరు, మంచి తీరయిన విగ్రహం. 

“చవదువుకున్న దానవు-నీ కందుకమ్మూ యీ సినిమా 

విచ్చి 1 "మేడిపండు తల్గి యిదంతా €” అన్నాను, 

“మోలాటివాళ్ళని మూశాక నాకు కళాసేవ చెయ్యా 

లనే సట్టుదల మరీ పాచ్చుగోంది అంప నన్నూ మూ ఆయ 

ననూ వుశ్లైశించి. 

మేము ఆ సాయిం(తం'వెళ (పేమైకదంపతుల్లా కనిపించి 

వుంటా మా 'వ్యరిపిల్లకి.. ఎంతో హితబోధచేసి, ఆనాటికి ఆ 
అవూ)యిని పంవీంచి'వేళాను. 

ఐదు నెలల తర్యాత ఒక వుదయం'వేళ -ేపరు భూసు 

కుంటుండగా రాధ మళ్ళీ వచ్చింది. మనివి బాగా చిక్కి 

పోయింది, చెక్కిళ్ళు వడలివోయాయి, 



పల్లి లేణుకా జేవి 

“ఏం జెయ్యను 1 యింటికి వ మొపహాం 'బ్య్బకు వెళ్ళను 1 

ఈ సంగతి తెలిశాక వారు పూర్తిగా రావడం మానేశారు 

అని ఒకశీ వడుసు. 

“ఎవరూ ౪” అని అడిగాను, 

“అనిల్ బాబుగారు” అంది. 

నాధని సేవానదనంలో 'జేర్చించి, పురుడు పోయింవాను, 

పి్ళృను ఎవరో తీసుకున్నా రు. తర్యాత స్కూలు నలు వాన 

యింది, ఇప్పు జేదో వుద్యోగం చేసుకు బతుకు ళోంది. 

ఆ యేడాది చివరిలో అరె 'వేలువేసే మేక మరొకటి 

కొన్నాను. చేతిలోకి డబ్బున స్తే బంగారంగాని, యిళ్లూ 

భూములుగాని కొనడం మొదలు పెట్టాను. ఎంతే తక్కువ 

అనుకున్నా, కనీసం 'నెయ్యిరూపాయలయేవి యింట్లోకి (పతి 

నెలా అదిగాక వామ నాలుగైదువందలు సొాంతఖర్పులకి ల్ర్సు 

రునేవారు. 

నేను డబ్బు రెండుచేతులా. సంపాయిస్తున్నాను కనక 

అంత కష్టంగా వుంజేదికాదు. 

ఒకనాడు సెట్విాదకు వెళ్తూంటే నూ డై 'రెక్ట ఏ ఒక 

అతన్ని తీసుకొచ్చారు. 

“కయనపేరు గోపాలరావు, మంచి అభికచులుగల 

మనిషి. మన ఫీల్టులో (పవేశిద్దామని అనుకుంటున్నాడు, అభ్యు 



ఆ త్మ కధ షప 

దయ దృక్పథంగల _ పిక్చరు తియ్యాలని అభిలవీ.స్తున్నా డు” 

అంటూ నారు సరిచలయుం చేశాడు, 

గోపాలరావు నన్నగా భామనఐవాయగా వుంటాడు, 

మనివీ. ఛాలా పొడగరి, కల్లు ఎస్వువూా వదో ఆలోచనగా 

పమూసూ వుంటాయి. ఆయనా "సను న నంచుమాటటలు 
ల 

మాట్లాడుకున్నాం మర్యాదకు, 
వ్ 

ఆ తర్యాత వారంరోజుల పెటు (ప్రతిరోజు నా షూటిం 

గరు హోజరపవుతూండేవాగు. నా నటనని వాలా జాగతగా 

పరిశీలిస్తూండేవాడు. అలాటివి నాకు అలనాశే కనక కొ ్ తగా 

ఫీలవ లేదు 

ఆ రా "మేశవ అయిపోయింది. 

యింకా సెట్ మోదకు 'నెళ్ళందుకు ఛాలా కైముందసి= 

ఆసపబయట కరీ న పసుపన్మి చుక్కలనోమెరిసే ఆకాశాన్ని 

చూస్తూ క్యూాచునప్ష ను, సాకు కాస్త జరా కూర్చున్నాడు 

గోపాలరావు, నేను మాట్లాడ లేదు. నా వంటరితినాన్ని అతను 

వోల్చుకుంటున్న్ట్టున్నాడు. నన్ను అనవసరంగా పఫలకరించక్త్ష 

వోవడంవ్యు నా కతవిపమూద గౌరవం ఏర్పడింది. 

ఆ తర్వాతి యిశురం  మాటాకడునుంటూాం జేనాళ 0. 
(లు లి న్ 

“వ్వి-+క్పు పని ఐదుగా- ఎందుకిలా యా వునుషులచుట్టూ 

తిళుుగుతారు అన్నాను బక్ వోీజా, 



రిక “రేణుకాబేని 

“ మొదట్లో సెట్ మోద మిమ్నల్ని చూద్దామని వచ్చాను. 

నేను తీన్రామకుకున్న సినిమాలోకి సనికివస్తారో లేదో చూద్దా 
మని 'రండోసారి వచ్చాను, (క మేపీ, మిమ్ముల్ని చూడటం 

తప్పించుకో లేని అలవాటయింది” అన్నాడు, 

“న్వి+రు వవో కధలు రాస్తారుటగా ౪ఇి అని థోరణి 

తప్పించాను, 

ఉన్చిాన్ర్రు పనికివ చ్చేవి కాదు” అన్నాడు, 

కజ్రంశ్చ బి 

౪, పేముకధలు కాదూ అన్నాడు, 

ళురి ఎల్లాంటిప్ య 

"వు అనేది అందరూ అనుకునే సొఖ్యం కాదు, అది 

గమ్యుంకాచు, ఒక మూగ్గం. (వేమిఐచగల మనుష్యులకు నోటమి 

'లేదు, , .” అంటూ ఏమికుమిటో చెప్పుకుపోయాడు, 

వమరొకనాడు, “*మోా స్వభావంలో నరళ తా, సొమ్యుం 

'లేవంశే. నేను నమ్మను. మోకు మాటలురావన్నా నేను 

నమ్మను. ఎందుకు మో మనసుకి తాళం 'వేసుకున్నాకు ౪౫ 

అన్నాడు గోపాలరావు, 

“అలాగా ఖ 

“మనం ముందొకసారి నిశ్శబ్దంగా ఒకగంటసేపు 

రూ+ంచున్నాం, జ్ఞా పకంవుందా | ఆ నిశ్శబ్దులో, మాటల్లో అగ్థం 

గాసివి లన్ మోగురించి నాకు అం అయాయి. మాకు 



ఆత్మకథ డర్ 

జీవితంలో వదో “పెన్ప బాధ వుంగె, ఆ సంగ మనసిచ్చి చెన్పు 

రోవడంలో ఎంత పహోయివుం!ుందో మోకు తెలీవు. వమిటో 

"లెండి. మూ మనసునోని బాధ చెస్పనుని అడిగేందుకు నే 

నెవరిని (౪ అన్నాడు. 

' నేనెవరిని అని గోపాలరావు అంటున్నప్వు'ప అఆతెసి 

నే స ట్వ వ్ సు వతు మి దెం” ఇం కలిగింది నాహం అతన్ని హూం 1. వట 

వేసింది. నాచుట్టూ క నివంచే వునుషుఅంచరికం' కు అతను 

"జెలివిగలవాడు. కాసి 'ఎనవయమిి అంశే ఏపుటో ౨ ౨స్ని 

వాసు నరమ్బుళలోవాలి మనుషుఃం 

ఈబాోేపల శెమేరామేన్ వచ్చి నా పక్కకుర్చీలో క్రట్ర 
పతక | 

బడ్డాడు. అంత మో సంభాషణ ఆగిపోయింది. బేకపోనే 

వ ఎప ముందు వళ్ళ బోసు సుకు నేదాన్ని, అసలు ఇన్నాళ్ళ ని 

నేను చౌనబడుతున్నానసి (గవాంచగఅ మనిఎ ఇ3నొకడే 

స. 

లే ర. (వొడ్య్యూసరూ కూచున్న స్టా నేపాల 

"రావు తను ఏనిమూకోనం 'రాసీన కధ చసెవి మిసిఎందాకు, 

నేను చిపరిదా కా డబ్బు అడగకుండా యార్, చే స్ట (పెద్యూ 
“అం వీ టి 

నరు స్పటుటబడి "2 పడతానన్నాడు, నరు నసనన న్నాను, 
శి 

గోపాలరావు జక టికి రెండు నొన్షు వ లుసును ఎయు తన్నా 

డని ఆయనచెవిని పడింది. ఆ చుర్నాకు ఇంట్లో వారిక్ నా 93+ 
తు ఆద్య స యు. 
యి అగా 

(మ, 
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“ఆ ోపాలంగాడి సినిమాలో డబ్బు లేకుండా యాక్టు 

చేసావ్ ఖీ అన్నారు. 
హట్ 

ఉస యిస్మం _ మాజళీం 

“పాపం పది హనురోజుల్ను ంచీ రాత్రిళ్ళు లార్చ్పులో 

రూచ్రుని నూరిపోస్తున్న ది యిబే కాబోలు అన్నారు క్. 

“చూడండి _ నేను చెయ్యదలుచుకుంది వేసితీు తాను. 
౮ ఇ, మా, 1 | వ్ర ఆర 
మరా నన్ను అద్దు ప్టె లాభం లేదు అన్నాను, . 

ప్రాండ్ మిదనున్న పట్టుచీనె ప్మరునచించి, గదిలోంచి 

మళ్ళీ గోపాలరావు కనపడ లేదు, (ప్రొడ్య్యూసరు అతని 

మాట ఎశ్తలేదు. అ చేమివిచి తమోగాని, అసలు అతిన్ని 

మర్చిపోయిన క్షు (వవ్నక్రించాసు సుడియోలో అందరూ, 
ల్ వ టు 

వారంరోజులకి ఒక వ్రు వరం వచ్చింది. అందులో 

అంన్సేన్సు ఫూహంచినట్లు మోరు బంగారు సంజరంలో 
యు 

వున్నారు, గుట్టుగావున్న మో కాపరం నావ్యు చెడటం నా 

కష్టం వదు. మోావిద చెప్పలేనంత  గెౌరవానురాగాలు 

వున్నాయి . మర్చిపో లేను; సా! మిమ్మల్నంక 

యిప్పట్లో కలుసుకోను” అద్ వ్రు తరం, 

శా లిసు గుం నప్పివో, పతన కొ'టేని ఆగోచన 

ఈలి ౮ చలా మో (| ల ఇడా, ( ఇ కాదు, అనలు వాలాశా,। తిళు టూమిా బే లని నిద్దరప స్ట్రైది దు, అనలు వాలా (తి + సెబ్సుమోా 
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గడిపేదాన్ని, న్మిదకోసం మత్తుమందులు వాడటం మొద 

'లెట్టాను, 

స్వాభావికంగా రావలసిన న్మిద రాకపోవడం, అధిక 

(శమ, మానసీకంగా వ్మ శాంతి లేకపోవడం, ఏటన్ని టివల్లా నా 

ఆరోగ్యం పాడవువోందని నాకు 'తెలుస్తూనేవుంది. కాని ఆరో 

గన్ని లక్ష్య పెస్టసతి దాటిపోయాను, అరోగ్యం ఎవరికోనం! 

ఏం జేసుకుంటాను, 

గోపాలరావు నంగతిశనో యింగ హడావుడి అరార్క 

అనలు నేను ఎవరిశోనూ. పరిచయం వేసుకోడం పూర్తిగా 

మానుకున్నాను. పైగా నా స్నేహంనవ్శు అనతలవాళ్లు చిక్కుల్లో 

పడతార నే విషయం గోచరం అయిందినాకు, ఎవరో అదృప్ట. 

నంతులకి గాని అగ్భంచేసుకు నే స్నేహితులూ, నన్ని హితులూ 

లభించరేమోా |! ఎటొచ్చీ, నా వాధలూ, నా జీవితం సామా 

న్యమెనవి కాదు, అందువళ్లే తట్టుకో లేకపోయేదాన్ని. 

'తెల్లారిగస్లు మూడింటికి మెళుకువ వచ్చింది. మళ్ళీ 
ఎంత (పయత్నించినా కన్ను మూతపడ బేవు. తలంఖా దిముగా 

వుంది. చదువుకో లేను, ఎలా? గడియారం టిక్ టక్ మంటోంది, 

దాసి ధ్వనిపంటూ గది బాల్కనీలో వాలుకుర్చీ 'వేసుకు 

కూ*మని సూరోంోదయందాకా గడిపాను, అయిదునరకి ఏచే గ్ర య 

(పత్యూషపవనాల్తో కాస తలదిమ్మూూ, కళుమంటాలూ తగ్గి 
ఎబి ఎలి ౧) ౧ 

నట్టయాయి, 
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ఆరున్న రకల్లా కాఫీతాగి = ౫ గేటలో గులాబీ మొక ర్క 

లక్షి బో బెచేస్తూ క-యన్నాను, (పసంచం యిన్య లేని మన 

వ్యాంతి పూల మొక్కలు యివ్చేవినాకు, వాటిమధ్య నా 

కధలూ, లం అన్నీ వాలావరకూ? మర్చిపోయేదాన్ని, 

స్నానంవేసి (డాయింగ్. రూములో కూచుని పేపరు 

చదువుకుంటున్నాను, ఎనిమిదిన్నర అవుతుంది, ఇంట్లోవొ్కొ- 

క్క_రే వేస్తున్నా సు, ఆయన తొమ్మిది పదింటిదాకా లేవరు, 

ముందు వరండాలో ఎవరో మనిమీ, తచ్చాకుతున్నాడు, 

నన్ను మూడన్య్యు వూసకున్నాడు. వుఠరో పావుగంటకి చేతులు 

నలుప్రుకుంటూ కల్చూర్టీ జమక ప్ర మనీ, దవాలా అవసరంగా వుందనీ 

చెప్పమున్నారమా శ (౮ అంటున్నా న, 

వంబ"కి ? నేను సాధారణంగా బాకీపెట్టను, శాతాలు 
నాకు అలవాటులేదు, వంబాకీ + ఎంత | స్య యస (సశ్నలు 

"పనాను, పద్దు స్తున్ఫకం వీసి చూపించాడు. 

కిషన్ లాల్ బ్ట్హులకొట్లో "రెండువేల యబచిల్యు. నా 

గుండె గుషేలుమంది. బట్టలకొట్లో "రెండువేల రూపాయలే! 

నేను వవ*డూ అస్వుష్టైలేదు. వెంటనే పెళకంయిచ్చి, చీరెలు 

తెప్పంచేదాన్ని, మో ఫు సకం తీసుకు చూశాను. తడవకు 

నాటుగయిదువందల చొప్పున అయిదారుసాక్లు చీరలచాకీ, 

ఆయన నంతికం _. కాతా నా వేర, భషగ్ధావుంది ఇక్ నేం! 

ఇంతలో వార్తు మేడమిాంచి నచ్చారు. గుమాస్తా 

నంగ సిప్వులుక క్కుతూ మూస్తూ “నిన్ను అనలు యిక్కడి! 
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ఎనడు రమ్మాన్నాడు! వుంకు మి బాస్ శోచెన్పి అసలు 
సంగతి కనుక్కుంటా, బాకీ యివ్వనని చెప్పు, వెళ్ళు...” 

అంటూ ఆ గుమౌాస్తాని తరిమేశారు. అనను గజగజలాడుతూ 

జారుకున్నాడు. 

“ఇన్ని చీ? లెవరికి తెచ్చాను 

“ఇంట్లోకి 

కనా శెప్పుడూ 'జెద్చియిచ్చినట్టు వేచే ౪” 

ఉం కు ఇంట్లో నువ్వొక్క తెవే ఆడదాసివా ! నీక 

నేను కొనిప్పైడం ఎందుకూ 1 అని మిగతావారికి అంటూ 

వెళ్ళిపోయాక : 

ఆ మిగతావారు ఎంచగవింది వున్నారో 1 ఆ బాకీ ఎలా 

చెల్టు వేస్తారో యిలాగవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ నాగదిలోకి 

వెళ్ళిపోయాను. 

య నా గదిలోకివచ్చి అన్నారు. “వాడు 

రాగానే బాక్ స్పుస్తకం ను వ్యాందుకు తిర గెయ్యాలీ | (0 

“వాడు భూవీంచాడు. చూవి స్టే మూశాను. లేకపోతే 

నాకేం అననరం ! బ్రస్పుడు మించివోయింది వమిటి ౪ 

“వీమింలేదు. ఎలాగా చూళావు కాబట్టి చెప్తున్నాను" 

ఆ బాకీ యీ 'సెైలాఖపఏన జమకట్టు 0) 

“నా కవనరం లేదు. మోరు బాకీ చేనుకున్నా రు. మిరు 
చెల్ల కట్టుకోండి” 
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క ప్తాగా..! తొండముదిరి వూసరి నెల్లి అయింటబే |” 

అంటూ హేళనగా నవ్వి, నిగ "రెట్ ముట్టించి తరి కళ్ళతో 

చభరాతాన్రగా ఆ చశాకీ ఎవరి పేరనుందో _ వా్ళేకట్టుకుంటారు, 

షు వ్ర 
వెరి వాలు చెయ్యక (3 డబ్బుకట్టు ముర్యాదగా, 

ఉస్స్ కటను” 
ఠు 

“కవు, లేకపోలే లాయర్ నోటీస్ యిమ్మానమని చెపు 

"తాను, కట్టదట ! ఎందుకుక ట్రవ్ , మూ చక్కగా కడతావ్ 

ట్న్ాట్రు అప్పు తెచ్చారు, మోాబే తీర్చండి 

“తీర్చ కేం ! నిశ్షేపంగా తీపుస్తాను. వాడికి ఎస్టాడతా 

ననుకున్నావా 1 అందు'శే చ్యెగట్రమని చెప్పనోంది. కిక్కరుమున 

ఉని రాం 

కుండా అణాపైనలనో చైల్టించు, తెలిసించా ౪ 

“వల్టించకపో లే” 

ఉన్పీశ్రీ "తెలుసు _ నన్ను ఎదిరిస్తే వమవుతుందో ! వదో 
వాల 

ఆడదానివికజా అని వూరుకుంటున్నాను, అసలు నీకీడబ్బు 

ఎవరివ్టు వచ్చిందనుకున్నావ్ "నేను పక్క-నున్నాను కా టట్టి= 

నువ్వింత ఆస్ప్కి సంపాయించావు. నీ విచ్చివపాలు నా ద్యర 

కాదు, ఆస్తంతా నీ పేర “పెట్టుకొని ఆడదామని అనుకుంటున్నా 

“వేమోూ _ అది వనాటి కన్నా నాజే ! సీకింకా తెలియ బేనూ |! 

ఎందుకుబే అని వూూరుకుంటున్నా ను, మర్యాదగా డబ్బుక ట్టు, 

నా నంగతి బాగా తెలుసూ అంటూ బేవామ, 



ఆ త్మ కథ ర్ట 

కవిలగ్రు ఏ మన్నా చేసుకోండి. కొనిటయా బాకీ 

విషయంలో చిల్ల గవ్వ యిన్వను" అన్వ్పాను నిక్కచ్చిగా. 

“ఇవ్వవూం. మా వక్క_గా  మిస్తానవు -చూస్తాగా” 

ఆస్ట త్నాస సెంాతసమ్మి ] క్ అంటూ పక్క_నున్న వెంంన్తైాను వే తెస్ని వెళ్ళిపోయారు 

ఎందుకీ మనివీకి నామోాద కస తా! కట్టినందు కేనా 

వారికి నా మోవ యింత అధికారు. ఈయనమిాప ఆభారపడి 

న్ నే 
పనో | వూ యిస్టరిమభ్యా యా పెంస్ల బాంధవ్యాన్ని "తెంచి 

"వే స్తే _నాకీ 'బెవరింప్రులనుచీ__ బాధల్ని ంచీ విము క్రి దొరుకు 
6 
రు 

వున్న మనుమషులనుంచీ విముక్తి దొరికి” _ శాంతిగా ఒక్క 

తుంబచేవూ! నాక ఏమినద్లు. భ్మనుంచీ యా చు 

దాన్ని, నాఐంతట “నను కాలం గడుపుకుంటాను, దాసికి 

వదన్నా దారివుంచేమో ఆలోచింవాలి. ఇటే ఆలో చనలశో 

ఆ సాయ తిం నో లాయగువస్షకు వెళ్ళాను, 

లా 

వరా లాయచున యించుసు”చు యూ్చా దాటాయి, 

ధాలా మంచివాడు, లోతుపాతులు తెలిసిన మగివి. మొదటి 

నుంచీ నా వ్యసహో రాలన్నీ అతనిద్వారా జమగుతున్నాయి. 

అతనికి మా భాశ్యాభగ్రలమవ్య భేదాభి పాయాలు 

వున్నవనే సంగతి నేను 'మొన*శయిట్లు కాా-నేదాకశా  జెలియను, 

నేను కారణాలు 'తెలియపరచచ లేను కాని “యిల్లు నా వొక్క 



రి రేణుకా దేవి 

దానిపేలా కొనుక్కునేంచుకు ఏలుంేవో, అందుకు నాభ గ 

వం) ఏ విఫమెన వ ఖిడీ కలగదుకదా” అని అడిగాను, వీడకు 
(౮) మ ఆలి కర 

యిబ్బందు వేను గాన్ని అనవసరంగా పేచీలూ అ రీజడకుండా 
న్్ (ల) కి 

మంచిమాటల శో న్యవహారం పరిష్మరించుకోడం (శేయమని 

నసనలసహా యిచ్భారప్పుడు, 

మా పెంట మా యిస్దరినుధ్యా 'భదాభి సాయాలు, 

మాయింటి పరిస్థితులు ఎ వారి దుర భ్యాసాలూ ఆ అన్నటూ 

వొళ్ళ-టీ దాచకుండా వ్లీడముగారికి అన్నీ తెలియబరచాను, 
ఫ్ వ్ర చాట న 6 

ఆన్న విన్నాక పిడరుగ రు, భాలా స) నువ్వు 

నేను చెస్పిసటు చెయి. శొందర పడకుంనువ్వం స్వ్రవి, ఆ విష వం స 0 ప్ (ఈ 
యం మర్చివోకు' అన్నాము, 

నేనో అప్పుతీర్చను. నెలకి అయిదారొందలు సొంత 

ఖర్చుక యిస్తూ నవ్న్చూను, స్త్రాక్రో "రెండు వేలఅస్పు, నేను తీర్చ 

నంశు తీర్చును” అన్నాను సాలా టంా 

“6అలయుల్తే మీ వారు తాగుతారనీ, న. 

వునస్నైయనీ అంటున్నా వుగ దా = రూ ఒక్క అ . సె నరి 

పోయింది అని అనుకున్నావా ౪ అన్నాను ప్లీడరుగాము, 

నాకా సంగటి త్భ నంచు సంసా కణ ఎట 

న్నాయో ల 

నువ్వు తొందరపడకు. ఇంకా చిన్నదాసివి నేనునా 

నుసిషీనిపంపీ లోవాయికారిగా, అతసి అహ్పులూ ప్ర్తనుమ్కుం 



క. ట్ర కథ ర 

టాను. న*లహొటోే, (బౌ ద్ పూపళలో _ యింకా యిలాటి 
ళళ) 

"వేమన్న వుండ వచ్చు” అవ్న్నాను. 

స ల స ఇ ఇ ని వై ఆగం గౌ క్ష చో ఇ 

ట్ర గా చెక్క. ష్ 1 పయో స్ట ఆరి సేుు తనను, యిుఐ కో 

నొది ర్ట క్రిస్ట్ (ఎ ప స్స్ న స్ు లక రాం ను [ బలవ 'గెలుత్చి ఫు "రాఐనసనాససీుు చారం అపరా సంగా 

ల్డే “ "| జట ల . శ స య్ 

వుంది, విడిగా నేను వొ..చగా బగు.)ఆెను. అంపవుక్ పో 

నలహాోక్తి వచ్చాను. 

ఓ బ్ ని ల్ ల . అ సళ న సచ్న తదెవాచంన*ఎు.. యిం వశ దా, వచో 

మై” )త్తదగుం తెగా రు? నట నాలం నిస + తాం ో పచ్చును 
4 ఈ 

జ 0 

అన్నాసు సాం 
ళు 

అఆదడివావఎంల "ెంశుగంటల క్తి ము లాంసుర్ దగ్జచె! వట 

అశ లోబల చేను వొంటలగా నుం జఎగాకు పూతులు నముంుసుళ్లో 
మ. 

నస. య య. ఛ్ చ్ ప ఇ న న్ | ॥ మ... 

వేసుకున్నా ను. ఆఫీసులో నడపంంగాపు వొక రేవున్నారు. నా 

శాకశకి ఎదుగు మూస్తున్నాను. 

అ లో న శ్ ఫ్! కలి ౮ ౮ 

సూ-వో గానే మొద శ పెప్తాేం, నేను వస*ంరా దరాదంం 

సిదానంగా ఆలోచించఛాప నీను చిప్పున్నపంతిి ఉగ వగా 
టో " స జం నట ్ . 

భో లస ల /. గ్ ళల 

వినూ అంటూ మోూవావి సస టు పిపిపి నాచు, సగల 

పూస్తలో ఆకు"వేలు, (బెౌందె సూపుల రెటుాఆన్యా “పెటోలు 
ఖై ట్ ల ర్య నం 

బంకులో. కెందు ప్ 2 
(+) క. . 

న ఎ ఎ్వూట్ యు వ రే 

యిలుకెౌ చి”*వ ఎాలుగు వ. య... స్ ల తాయ 
మ్ 

/ ర్త న్ ల. శీ లా అవ పంటు ఠి టట న్ పాల్ 

యం షాని చతిెషి స్ో లను సై ౮ య! లీ కా శో టే గం. న ఓం 

నతయింది, 
ఈ 

(12) 



రిడ్ల వెజజుకా చేవీ 

ఇంతడబ్బు ఎక్కడినుంచి వస్తుంది ! నేను వచ్చింది 

వచ్చినట్టు ఆ సృమాద 'పెళ్టాళాను, రొక్క_ం.నా ద్భర నాలుగ 

"వేలుకూడా లేబే.__ 

“నే నొక్క శానీగూడా యివ్వ్యను.” 

“అలా "పెంకిగా యివ్యను-= ౦కు లాభం లేదు, యిన్వక 

వం చెయ్యదల్చుకున్నా వో చెప్పు ౪ 

“నేను ఒక్కదాన్ని విడిగా బతుక్రుతాను. నా న్యంతే 

ఇంట్లో, స్వంతన "క స్ప సి వుంచుకొంటాను. 

“ఇది వ కాలమో _ నువ్వు ఎవరివో-పూర్హిగా మర్చి 

పోయి గాలెలో మేడలు కత్గూల్నవు, నువ్వు లత్షగాదు _ పది 

లక్షలు సంవాయించినె స్ర్రని. ఇది పుగుుషులలోకం౦ం, ఆ 

సంగతి నువ్వు మర్చృపోచానికి వీల్లేదు. పెనా హూందూ దేశంలో 
పుట్టావు* ఇది హాలివుడ్ కాదు _ భ్యానిమౌార్చి భర్తని వరు 

కునేందుకు.” 

“నాకు "వేలేభ చిక్కట్తైను. అనలు ఏవ మొగాడూ 

వద్దు, నాకు నేను వొంటరిగా వుంటాను. అబే నాకుకావాలిల 

“నువ్వు వొంటిగాన్సం టి, మిగతా మొగవాళ్లి నిన్ను 

తేలిక చెయ్యకుంజా. వుంటారని అనుకోడం వ్ల తెలివి 
తక్కువ. ఇాట్లో మోరూ మోసూ ఏమి అనుకున్నా, నాలుగు 

గోడలవుధ్య ఎన్ని యుద్దాలు జముగుతున్నా , బయటికి నంసా 

రం గుట్టుగా కసపడునోంది. కాబట్టి మఠో మొగాడు నిన్ను 
చులకన చెయ్య జానిక ఆన్మా నం బేకుండా ప్రుంది.” 



ఆ ర్మ కధ 

నను వగా వుంటే ఏ మొగాడ 

అన లేడు.” 

ళట్రని సి స్రీ జఅనుకుంటుంది. 

భయం, గౌరనం వ్యుకాదు., నువ్వున్న 

చొరవతో ఎవకహూరారు. అంచంగల ' 

వుందీ అంశ, యీనాను నీ నంగ 

సర్గ (పొాచ్యూశ రె, హస్త 

డదు, నీవు అశువంటి అ 

పడుతున్నావ్ . మ. 

ఆయనను * నాడు” 

ఎవరిన్నా ఎపషం 

కోడు టారాం |! 

గూంన్తా 

పన్నారు, అంద 

నవో శప్పించు' 
క్ ఆయు 

(4 
ముం 



శీణు కా చేని 

"న అంత రొక్కు౦టేదు, పెశాా యీ వెధవ 
గె 0 

"న్న థూలం బుమ్చునా 10 
(౮ 

నేను ౧సటం బజేవము. సోనీ నెలకి యింవ 

తాకు నెలలో ఫొటివే బుడాంలో 
/ ఇ) ప్లు ళ్ 

ఎవ సే టి 
న మ 

ఆఘ బేం, ఎం చేతనం కే కండి 

లిచ్చి, నోటు రాయించు 

ఛా జ అల్లాగే స్స్ ఆ వ్ 

ముస్తూనే నంటారు. 

ష్ధ్ట _అతిన్నీ, టునా 

)ందు ఈ అప్పులు 

, కిటేచాండి ౫ 
పలల. 

జాలి్శగాదూాసి 

టెం 

కా యం) "రౌఠలం 
(ళ్ళ) 

నువ్వు సంపా 

పేరిటఅప్పు స్నా 



ఆత్మ శ గ్ 

“తండి అస్తి కొడుక్కీ, భర్త ఆస్తి భార్యకీ తదనంతరం 
ఎలా వెందుతుందో, అలాోేనీ ఆన్ని మి ఆయనకి చెందు 

తుంది, మోాదాంసత్యంగోని చిష్కలు బయటకి కనాఒడకు ఎడా 

వుంజేందువు అతను మేనగోడల్ని సెళ్ళాన వేను. వాలా 
చ దూరవు ఆలో వనన్ఫంది;ి మూ ఆయనకి అన్నారు. 

ఉల మయకండీి యా సెసవ నక్క జిత్తులు. సళయిగా నిర్గ 
ల్ (1 

లంగా అంచరికినులే బనక్క_ 1౫ 
౯౧౯౯) 

“అందరికివుల్లే మ్ జీవితాటున్నా వమా వవ్రెస్పు ( అందగూ 

నీకు మల్రే సినిమూతాంలై, లక్షలు అగ్గంచారా! అందరి 
౧౧ నా స 

భార్యలు చూస్తూమూాస్య "ండ గా ఎయొుఎతగడింవారా నువ్వూ 

అందరికిముైనుంశు, మాఆయన మామూయుగా వ,౦జేవాడు, 
౧౧౫ 

ఆం 

అశలు మూ శవతాల ఫనానూబుకీ భిన్న మైనాయి, అందుకని 

అందరినమన్వల్లాగ క్ * వి బేవ న 

“న్వాసు ఆయన్ని నెనశేఘు కొస్తున్నా రుల 

“శే స్తుకుకావడంి లేదమ్మా, బయట. , . వాళ్లై కాబట్టి 

సీకఘుముల్ల కాక ,,, కోపతాపాటు వేకుండా .*.. చూడకలుగు 

తున్నాను. నిన్ను పెళ్ళా జే వళ అననూ నూమూలు నగటు 

మనిమికిమళ్లే (శుమించి స్చ్రాభాె స్ట చదు, కొలం గడిచినొద్ది నువ్వు 

ఆర్షికంగా ఎదిగిలోవడం మొదలు పెట్టావు. అతను బయలు 
(| 

"చీరిన చోఎలో నే ఆగినోయాడు. వేజిసిండాపనీ, మనసుకి 

ఆలోదనా, తగిన బాధ్యశలూ, లేక అలా అయిపోయాడు. *” 



08 'శలీణుశకాచేని 

“వ్యాపారం చెయ్యమని వారికి చాలాసాన్లు వెన్పి 

భూశవాను, మేనకోడలు పెళ్ళి అయిపోయాక, ఒక పదివేలు 

యిస్తాను (సెస్ 'ప్టెమన్నాను. 'నువ్ఫు సంపాయిస్తున్నా వుగా 

"సీను కష్టపడటం ఎందుకు” అని నవ్వి వూరుకున్నా రు. నన్నేం 

చెయ్యమంటాగ 1 మాలే చెప్పండి” 

“నీది కాదు. అశేనిదీ కాదు తస్పు. తిని కూచోడం అల 

వాగు అయాక అతన్ని కష్ట సడమంశే ఎలా వొప్పుకుంటాడు, 

ఒక వేళ (సెస్ పెట్టినా సంనత్సరానికి వ 'రెండుపవేలో లాభం 

వస్తుంది. ఈ లోపల నువ్వు యిరనైవేలు నంపాయిస్తుంటివి, 

ఏ నాడైనా అతనికంటే సంపాదన పాచ్చాయను. అనలు 

ఆ సరిస్థితిలో ఎవరన్నా అల్లాగే అవుతారు. నీ సమర్ధత 

యాక్టింగ్ లో రాణి స్టే, అతని తెలివి సీ చుట్టూ వలపన్ని 

వక మాన్హాలు ఆలోచించడంలో వ్రపయోగపడింది. నీ పేసు 

మరుగున అవని పేసు పడిపోవడం భరించలేకపోయాడు, దాని 

కోసం యింట్లోవారి మంచితనాన్ని కొని, ని మోద సాధిస్తు 

న్నాడు. అసలు యీ పరిస్థితులకి కారణం మిోరివరూ నాదు, 

ధనం-మున్ఫూూటి. ధనం అని చెప్పవచ్చు. నీ జొచ్చిన క ర్తికి 
నువ్వు అనుభవించాల్సిన నళ్లయిది,. పాపం అతనుముటుకు 

చాధపడడంటావా |! 

“వమో ! మరోమాట, ఈలఅఆన్నీ డబ్బూ అంతా 

ఆయన బేనని చాలా భరోసా పెట్టుకుని వున్నాను. ఆయనశే 
పెంచుతుందని అంటారా ౪ 



ఆ త్మ కథ రి 

“ఆ _ సీ తదనంతరం. 

శ్ ఆగృవుటుకు యింట్లో వాాల్లేన్యరి చెందకూడదు. 

ఆఖరికి ఆయనకీిహాడా చిట్ట కానీ రాగూడ దు, నేబతికినన్నాట్ళూ 
మమ్. 

నామోద కసి వాళ్లు తర్చుకుంళే, నేను చచ్చిసోయి వాళ్ళ 
మోద కసితీర్చుకుంటాను. ఆస్తి తిసకి దక్కుతుందని ఆయసకి 

నన ఏ ల మహో ఖే ర్యంగావుంది అన షను, 

ళ్ ( పేమాస్ప్సదులైన వాళ్ళకి “శాయి అన్నారు, 

“ఆలా, వాళినరూ నాకఘుటేులో 

(0 వ చు శీ స న. ఆలా అయి*ఆ ఎ సంఘాసిక్, , పహోన్ప 

టళ్ళువా, 7 కో, _ చేసకేో ఒకదాని! రాయవచ్చుోో 

అన్నారు, 

06 మ లా దంచ ఎ ఇ రి 0 షే 
"'సవానదనాసిక రాస్తాను, (సతిచిల్లి గవాం ఆ 

నదనాసికి చెంచాలి, నేను రాసిన్టు మా వాళ్ళకి తెలి 

రుండా వుంటుందా క 

కరీ _ దానిశం, అనన్ని “నేను వూసుకుంటాను 

అన్నారు, 

నా తివనుతెరం యిళ్ల రంవూ యిరవై ఎక్ రాల 

తోట, సొలుగు గౌంధడ్ల థ్లమూ సదనాసిక్ చెదేటట్టు 

యళ శా వు రీ అష న్ ద్ ళు ని విల్సరానస్, భద్రంగా రిఎష్టరాఫిసులో వుంచాను, ఆ మూడో 

దోజున, 



100 చశీేఖు కా టే వి 

"కాలం గడంసోంది. నా ఆరోగ్యం ఆనాటి కానాటికి 

న్నీణిస్తోంది. మొదట్లో స్మదక్ మాతలు "వేసుకుం శ్తీ స్మ 

వచ్చేది. “రానురాను అవికూడాపని-చెయ్యడం వూనుకున్నా యి, 

ఒకొ్కా-క్క- రాట, గుండెల్లో చెస్పనాని బాధ భో సి దస్ట్టుది 

వాదు, గంటా నెంచుగంటలబూ (పాణం కడ నైనను తన్నుకు 

లాడేదాస్ని | వొళ్ళంతా ము చెవుటలు.టేి, తరాంత మగతగా 
“ఆ నం స 

సన 0. నే మ నే ,. ఎందునై ఎ" మంచివని మూ సొన్నలా చని 

వో తె సే సతానని అనుమూనం క్ట ఏచా'ద్యికితం షా స్నేహి 

ముకు రాజన్ ద్యరిం వెళ్ళాను. ఆయు నే "పెషడాన్ట ర్చ్రోరుని వ 'ల్ఫు 

కచ్చి నా గుండెనీ శరీర పరిస్టైతిస ఘరీక్ష తు _షవారు, 

నేను పూరి వి, వాంటి _. మాససీకంగా జెహీకంగా న స 

వీసుకోకవో లే ఒక 'వడాదిొంపే బరకనని ఆ పె్వెడా్స్హరు నా 

ముఖంమో టే చెప్పాస, ఆత ర్యాతే మూనాబన్ - మాట్లాడి 
య (ఆ 

బ్సున పంరికీ వ్యెడి చెయ్వ్నున్నని మాటతీస నె జబ్బు సంగతి ఎప్యరిం సెట్ లి పై మూటశలీను 

కున్పను. నా సంగతి యి రర పూ*డా ఎవరికీ "తెలియను, వారి 

సాఖ్యాలకి గర్గునోడొలు రాబోతున్నాయసి బుుట్లో ఎనరూ 
హి 

వూ-హించుకో చే బైకవోయాగరు, 

ఎటొచ్చి ఎంఎుబోయినా ఆ సేవకు ఉఇంటోవారికి 
స అ 1) 

దక్కఘళాడదు. ఈ లోటల మరోసారి లాయర్ని. కలుసు 

కున్నాను. నొ ద్య మువ్రై'ఎలు న. నగలున్నా యిం 

అవన్నీ లాయరుడ్యా రా బాంక్ 5 లీ పట్టాను. మామూలుగా 

“సక వొడుసుు నే నగలువుటుకు ఉంభవాను. ఈ పనులన్నీ కవాలా 
(షా 



ఆ ల్మ కథ క01 

జాగు నగా మూ వారికీ, ఇంట్లోవారిక్ “తెలయరుండా కాని 

వ్యాను, డాక్యు మెంట్లూ, నగలూ అన్నీ లాయగుడ్యారా 

భ(దంగా ఉన్నాయి. 

రాతకోతలన్నీ అయాక *మూా సొన్న కిమల్లే స్తా 

కూడా వన్సు నిగట్లో వస్తుంచసి అంటున్నారు. ఉక్వ్లళ జీ 

వ్ టీ 1 

ఆ యి-టోనస -వనిపోతె ఆ సపొసులు నాళు రాయించు 
టా) అయిటి ఇనులి 

| ॥ గా -్ి 
కుంటారంటారా అన్నాను లాయసంసంగాది్నో 

“లేదు అనలు వాళ్ళు అలా రాయించుకున్నా వాదు 

నువ్వు ముందుగానే ఆన అంతా సవానవనాని, శాన్వట్ని 

దానికి నేనుగాక మరియిప్టను నొన్సులుగూడా నంతకం 

వీశాములో 

హే 6కు ము మో క్ నం క్ జో “శ మ్ స 

ఉన్న ెంకుకార్తూంళంట్లోచున్న "వెండిసావూనూంస 
బ్బ్రలూ | స్ సే /స్త్ సే వాళ్ళ శే మెళ్ళో: య ఈతౌం యు సో స ఇ 

క్ట 
చలీ 

సరాస్తమటుకు బయలటికిపోతుంపాి అ; స్పూను హ్ 
ట్ర -1 స్ 

ఇ లట ర్ క లో / ఇష టన ౯౬ జ్జ గ్ పోస్తాం కు ఎన్నాళ్ళు సంది. మరంత తని 

అడిగారు లాయమి, 

లీ 

ఉర్టప్టై జైల 

ఉాాంట్రో ఇాఫవు వేవదంటున్నొ ఫ) కనక నన్ కళా చం స ం్ర్రు టై. న చవ (ఆ జీ సూ పటన? 

ఉండి ఒక ఏచెనిమిది నెలలు స్తుతీసుకో. [సం తో 
వ 

అనా చ వ డమిగారు, 
() ౫4 

(12) 



(9 లశీేణుకాచేవి 

ఉడాక్ట్రరు నాలుగయిదు నెలలకం'ే జతక నంటున్నా రుు* 

“డాన్టర్లూ, లాయస్తూ ఏళ్ళిద్ద6నా స్ు సలహోలిచ్చేది, 

సీకు నును ఆలోచించుకో, ముందు అక్కడికి 'వెళ్ళివుండు. ఈ 

లోపల ఇక్క_డ పళ్ళు ఎలా గడుఫుకుంటారో చూదాం. 

“అప్పులు వేస్తారుల 

“ చెయ్యని, అవన్నీ తర్యాత ఆలోచించుకోవచ్చును. 

“ జబ్బుగావుంది "రస్టురీసుకోమన్నాడు డాక్ట్రర ని చెప్పి ముందు 

ఇక్క_డినుంచి కదులు” అన్నారు లాయరుగారు, 

వారంరోజుల (క్రితం వారికి ఎలాగో, నా రాతకోతలు 

కొంచిం అనువమూనంగా చవిసిపడ్డాయట,. లాయర్ని అడిగా 

రట, డాక్టో రుసికు*డా నా ఆరోగ్యంగురించి వాకబుచేనారట, 

రాజన్ గారూ = లాయర్ గాలూ సమాభానం యివ్వ లేదు 

గాన్సి రాజన్ గాస్ అసుకువచ్చిన హా్ట్ట్ స్పెషలిస్టు ఆరు నెలల 

(క్రతమె వాలా పపమాదంగాన్చందని ౨ను చెప్పిన టాం యింక 

లాటి అప్టే5 జులు (బతక ననీ చొప్పారుట, 

అది విని పరు గత్తుకొచ్చూరు. ఆ సవాసులు గురించి 
లు క అమిన్ అజాఫీ 

నన్ను నిలవదిశారు. 'నేను ఏమి రాయలేదని బుకాయింవాను. 

ఆయన నమ్మ లేదు. నన్ను మళ్ళీ న్యుదాసు వచ్చయ్యనుని 

టబలవంతంచే సాకు మొన్న రాలి, 

“నీను రాను, నాకిక్క- డే హాయిగావ్ఫంది” అన్నాను, 
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“కృమూరుమూల ఎందుకు, అక్కడ యింతకంటే 

హోయిగావుండేటస్టు వేస్తామరి 

“సను ఆగాను” 

ఏంజకచేతి 

“బావాలని చేదు” 

బలవంతం మోద తీసుక లై? 

కప్టాం*వ బలవంతంగా తీసు కందుకు యిది మ్మదాసు 

ర్లాంహ్రు, ళి -నర్చింగ న్ భవోషు గి 

“డాన్ట శ్నే వప్పించి తీసుకెళ్తాను.” 

“ఆయన మూదడునెలలదాకా "7ేటుదా పేందును వలులే 

దన్నారు” అన్నాను నెమ్మదిగా. 

“ ఇ్పాద!3నుంచీ నీది వెఫనబురద్ధి. నీకసలు జబ్బూ లేదూ, 

సాడూబేదు, అంతా నటన 

“బుద్ధి! లేనిదానికోనం మి'చెందుకు భ్రాద్రపజ డ్రా, "మొన 

టినుంచీ 'జెలిసిపఫూడా, మున్నాళ్ళు న న 1 నానో 

పాటు. ఎప్పుడో నదిలెయ్యకసొయారా ₹ 

“ఎంటుకూ వదలడం ! నేను నీఅందందూసీ, సీ పాతి 

(గ్రత్యంచూసి, పెళ్ళొణ క్ అనుకుంటున్నా వా! నీ డబ్బుకోనం 

నిన్ను వేసుకున్నాను. లేకవో లె శ్యామలనే పెళ్ళా డేనాడిని.* 
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హన. తర్వాతనన్నా శ్యామలని పెళ్ళాడక పోయారా 

“ఏ పెళ్ళీ వేసుకోకుండా వుంకేనే, నన్ను ఫురుగుకింద 

వ స్డబ్బు నువ్వు జాగో వేసుకుంటున్న దానివి, దాన్ని 

పళ్ళాడీన, , అది నంకగా. ..గోవాలంకాకపోటే వాడిలాంటి 

వాల్లు మరొకర్లై సూసురు నువ్వు వుడాయించసండా న్ధుంబే 

దొాసినా 

పాటం నేను మర్చిపోయినా, , .మోరువూతం మర్చి 

సంతో గోపాలాన్ని ఎ 

కలా మర్చీవో తాను! 'నెధన, సందుదొరుకుతుం బేమో 

సం నోతానుని కానా 

త మిాకుముల్రేనే” 

“నోర్టుయ్. తన్నులు తింటావ్ [17 

ఇలా అల్హవార్లూ జూగర ణచేశాము, నయానాభయానా 

నన్ను మ్యచాసు ఎసుకెళ్లాలని చూశారు. అక్కడికి 'నెళ్ళాక 

మళ్లి అన్నీ తిరిగి రాయించుకోవాలని ఆయన ఎత్తు, 

వదె ష్స్ ఎలే చెలగాటంలా అయింది. వెళ్ళకుండా 

ఎలానన్నా తిస్పించుకోవాలని నేను, పెలానన్నా తీసుకెళ్ళాలని 

వారూ _ యిలాయిన్దరం తెల్లవాలేడాకా మాటల్లో వొకరి 

నోొకరోణ తిట్టుకుంటతూ గడిపాం, 

"ఇం వారి మోదగ్గర కొచ్చారు. మోదు చెప్పిందివిని అ 
౧౧ 

రానముడయిపోయాను, ఆయనకళ్ళు మూస్తే నాకువాలాభయం 
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వేసింది. అవి అతిక్టూరంగా, ఎరగా మెరిశాయి, నిప్పుకణి 

కలులాగా, 

నావంకభూసి “గెల్బానని అనుకుంటున్నా వుకదూ ! 

అదికల్హఅని రుజువు చేసుకుంటాను. నిన్ను యింతటితో వదులు 

తానని అనుకోక” అంటూ వెళ్ళిపోయాము. 

రేణు క గజగజ వణికిపోతోంది. తుపానులో చిగురు 

టాకులా వూగిసలాడిపోతోంది-ఆమె భయంవ్ము, "రెండుచేతులు 

తీసుకుని “భయపడకు, , .యిక్క-డ ఎవ్వరూ లేను, నేనుండగా 

సశేంఛధయంలేదు, యిట్లామాడు, ణు కా ( అన్నాను. 

“సన్ను బతకమని మారు క రారు. ఇంకా మోకు ఆ 

కోర్కెంవుందా! నేను బతికినా, పిచ్చికుక్కును తరిమిన్టు తరిమి, 

"నేను వమూలనున్నా "వేటాడి పట్టుకుంటారు. ఎందుకుం నేను 

బతకటం చెప్పండి, అంది *లేణుక కన్నీళ్ళు కారుస్తూ. 

నాకు నోటవమాటరాబేదుః అతర్యాత వారంరోజులు 

ఆమెకి మన స్థెర్యం కలిగిద్తామని, జీవితంలో ఆలంబనగా నా 

(ప్రేమని అర్చిధ్రామనీ, సాయన కులా (పయత్నించాను, ర్రాసి 

-కేణుక నిరాళాజీవి అశక్తురాలు, లోకంవో వోళరాడిపోరాడి 

అలసిపోయింది శేణుక, సోమవారం ెల్లారగట్ల నాచేతుల్లో 

(పాణాలు పదిలింది, 
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ఆమె కోరిక పకారం నర్నింగ్ హోమ్కి దశ్చిణంగా, 

దూరానకనిపిస్తున్న ఆ రెండు చెట్లమధ్యనీ, ఆమెబేహూం బూడిద 

అయింది. ఆ చిన్న తులసికో పేఆమె చిహ్నం, 

(బతికున్న ౦త కాలం పొందలేని విజయాన్ని -బీణుక్ చని 

వోయి సాధించింది. మృాత్యువుళో కలిసి భర్తనీ, బంధువుల్నీ, 

వోడించింది. ఆమె చినరిఘుడియలు (పళాంతంగా నెళ్ళి 

పోయాయి. నవ్వుతూ కళ్ళుమూసేసింది. మురణంలోకూడా 

చిమనవ్వుఆమె అధరాన్ని వదల లేకపోయింది. “ప్పుడు చెప్పండి, 

మనువులు అఆస్తులెందుకు సంస్థలకి రాస్తారో”, ,, అన్నాడు 

డాక్టరు రామారావు, ఎవరూ మాట్లాడలేదు, అందరూ 

పారిజాతపరిమళంవస్తున్న దిక్కుగా తులసికోట నైపుకి నడిచారు. 












